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Viitorul vostru profesional începe a 

se contura încă de pe băncile școlii. 

O Românie educată este o Românie 

modernă, pregătită să răspundă 

provocărilor de pe piața muncii, 

aflată într-o continuă schimbare. 

Mandatul meu de ministru este dedicat 

tinerilor. De aceea, împreună cu echipa pe 

care o conduc, realizăm acțiunile necesare 

pentru ca învățământul profesional să 

devină o opțiune de carieră, ale cărei avantaje 

incontestabile vă invit să le explorați. 

Alegerea acestui tip de educație reprezintă, 

nu de puține ori, dezvoltarea unui parcurs 

antreprenorial de succes, în diverse domenii. 

În plus, acesta poate fi completat cu studii 

universitare, astfel încât deprinderile 

practice să fie dublate și de cunoștințe 

teoretice avansate.
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Ministerul Educației și Cercetării, în strânsă 

colaborare cu partenerii economici, întreprinde 

măsuri active pentru ca tânăra generație să 

beneficieze de oportunități viabile, pentru o 

inserție profesională cât mai facilă. 

Exemplele de bună practică din alte 

state europene demonstrează succesul 

incontestabil al învățământului profesional 

care, în anumite cazuri, reprezintă principala 

opțiune a celor tineri. Și în țara noastră, în 

perioada recentă, am reușit să creștem 

atractivitatea acestei alternative. Pregătim 

absolvenți calificați care găsesc cu ușurință 

locuri de muncă ce le aduc, deopotrivă, 

satisfacții profesionale și financiare.  

Vă doresc să faceți alegeri inspirate pentru 

un viitor așa cum vi-l imaginați!

Monica Cristina ANISIE

Ministru  

MONICA CRISTINA ANISIE

Ministerul Educației și Cercetării
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SECȚIUNEA 1

• Învățământ profesional
• Învățământ dual

Mecanică

Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic

Tinichigiu vopsitor auto

Sudor

Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie

Mecanic auto

Operator la maşini cu comandă numerică

Mecanic agricol

Lăcătuş mecanic prestări servicii

Electromecanică

Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale

Electronică automatizări

Electronist aparate şi echipamente

Electric

Electrician exploatare joasă tensiune

Agricultură

Agricultor culturi de câmp

Comerţ

Comerciant-vânzător

Turism şi alimentaţie

Lucrător hotelier

Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 
alimentaţie

Cofetar – patiser

Bucătar

Industrie alimentară

Brutar – patiser –preparator produse făinoase

Fabricarea produselor din lemn

Tâmplar universal

Industrie textilă şi pielărie

Confecţioner produse textile
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Lăcătuş 
construcţii 
metalice 
şi utilaj 
tehnologic 

• Cazangiu recipiente;
• Tinichigiu industrial;
• Probator hidraulic cazane, ţevi, 
recipiente.

• Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industriale;
• Desen tehnic de specialitate;
• Execuția de piese după desen și schiță;
• Realizarea asamblărilor mecanice;
• Executarea diverselor construcţii metalice;
• Revizia şi întreţinerea construcţiilor metalice;
• Execuţia şi asamblarea elementelor care 
alcătuiesc utilajele tehnologice.

Ce poţi învăţa?

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.

Meserie pentru TINEri!

Mecanică

• Îți asiguri o pregătire temeinică ce îți va 
permite să profesezi într-o gamă largă de 
ocupații din domeniul mecanic;
• Vei dobând deprinderi şi abilităţi de 
execuţie şi asamblare a construcţiilor 
metalice, dar și de revizie şi întreţinere a lor;
• Vei căpăta competențe antreprenoriale care 
te vor ajuta să dezvolți o afacere proprie în 
domeniul mecanic;
• Îți vei dezvolta capacitatea de a lua decizii 
şi de a rezolva probleme specifice locului de 
muncă;
• Ai posibilitatea să devii în maximum trei ani 
independent financiar.

Beneficii
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Costinel 
Udriște

Elev în clasa a X-a la Liceul de Transporturi 
Auto Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți

Derulează practica la S.C. SEVERNAV S.A.

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL

Încă de când eram în clasele primare, îmi plăceau jocurile prin care construiam obiecte diverse, îmi 
plăceau maşinile şi în general tot ce ţinea de reparat, demontat şi asamblat. Eram foarte interesat de 
cum funcţionează lucrurile din casă şi cum pot fi reparate. Atunci când îmi ajutam tatăl să repare sau să 
confecţioneze diverse obiecte mă simțeam foarte mândru.
Cei din familie chiar îmi spuneau că atunci când voi creşte mare ar trebui să îmi aleg o meserie care să îmi 
permită să fac toate acestea. 
Când am ajuns în clasa a VIII-a, am început, împreună cu părinţii, să mă interesez de specializările de la 
diferite licee şi de oportunităţile viitoare de angajare. Aşa am ajuns să aleg Liceul de Transporturi Auto, 
pentru că în afară de cunoştinţele teoretice pe care le-aş fi învăţat acolo, ofereau şi practică la una dintre 
firmele cu renume din judeţ şi anume S.C. SEVERNAV S.A. În afară de asta, primeam o bursă de la liceu şi 
încă o bursă de la companie, iar după finalizarea şcolii puteam să mă angajez direct acolo. 
Aşa că m-am bucurat foarte mult când am fost admis. În cei aproape doi ani de şcoală am învăţat foarte 
multe lucruri teoretice şi practice. Cu fiecare stagiu de practică sunt tot mai convins că am ales bine viitoarea 
meserie şi îmi doresc să fiu din ce în ce mai bun.

Le recomand tuturor fetelor și băieților care își doresc un loc de muncă sigur la 
terminarea școlii să vină la Liceul de Transporturi Auto, ca să fim colegi.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI
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Tinichigiu 
vopsitor auto

• Construcţia şi funcţionarea automobilului;
• Întreţinerea și repararea elementelor de caroserie 
ale automobilelor;
• Conducerea automobilului;
• Vopsirea elementelor de caroserie;
• Montarea organelor de mașini în subansambluri 
mecanice;
• Desen tehnic de specialitate;
• Asigurarea calității lucrărilor executate.

Ce poţi învăţa?

• Vopsitor auto;
• Tinichigiu carosier.

Meserie pentru TINEri!

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.

Mecanică

• Vei dobândi cunoștințe temeinice 
pentru repararea şi vopsirea caroseriei 
autovehiculului;
• Vei efectua practică în ateliere și service-
uri auto moderne;
• Vei avea posibilitatea obținerii permisului 
de conducere de categoria B;
• Vei dobândi competențe antreprenoriale 
care te vor ajuta să dezvolți o afacere proprie 
în domeniul auto.

Beneficii
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Gică 
Ioniță

Am iubit automobilele încă din copilărie, am admirat întotdeauna bolizii cu forme dinamice pe care îi 
vedeam pe șosele. La finalul clasei a VIII-a am ales învățământul profesional în domeniul auto, pentru că 
îmi dădea posibiltatea să învăț mai multe despre pasiunea mea. Am făcut practică într-un service în care 
am fost îndrumat de către specialiști și tot acolo m-am angajat după finalizarea celor trei ani de formare și 
după obținerea certificatului de competență. Învățământul profesional mi-a oferit posibilitatea să practic 
meseria de care eram pasionat de mic copil.

Dragi elevi de clasa a VIII-a, optați cu încredere pentru învățământul  
profesional. Această calificare vă permite obținerea certificatului de competențe 

profesionale recunoscut în Uniunea Europeană, precum și posibilitatea să efectuați 
cursurile pentru obținerea permisului de conducere auto.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Absolvent al învăţământului profesional, promoția 
2011, la Colegiul Tehnic Auto „Traian Vuia“  
Focșani, județul Vrancea

A derulat practica la S.C. Service AUTONOV SRL

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
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Sudor

• Realizarea de îmbinări sudate;
• Realizarea operaţiilor de tăiere termică prin 
diferite procedee;
• Depistarea și remedierea defectelor la operațiile 
specifice procesului de sudare;
• Realizarea pieselor pe baza documentației 
tehnice;
• Desen tehnic de specialitate;
• Montarea organelor de mașini în subansambluri 
mecanice;
• Realizarea asamblărilor mecanice.

• Sudor manual cu arc electric;
• Operator tăiere;
• Sudor cu arc electric cu electrod 
fuzibil în mediu de gaz protector.

Ce poţi învăţa?

• Vei dobândi competențe de specialitate 
într-o calificare foarte căutată pe piața forței 
de muncă, cu certe avantaje financiare;
• Vei învăța să lucrezi cu echipamente 
moderne specifice procesului de sudare;
• Vei acumula experiență în perioadele de 
instruire practică desfășurate la operatorii 
economici;
• Vei dobândi competențe antreprenoriale 
care îți vor permite să profesezi ca persoană 
fizică autorizată sau să inițiezi o afacere 
proprie.

Beneficii

Meserie pentru TINEri!

Mecanică

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Ion-Nicolae 
Șerbănescu

Încă de mic, am visat să practic o meserie care să îmi aducă satisfacții de tot felul. După multă documentare 
și multe discuții cu părinții, am ales meseria tatălui meu, care este sudor. Am discutat mult cu el despre 
ce înseamnă să fii sudor și l-am însoțit de nenumărate ori la firma la care lucrează. Ceea ce am văzut, 
mi-a plăcut și asta a fost opțiunea mea când am terminat clasa a VIII-a, aceea de a păși pe urmele tatălui 
meu și de a deveni un bun sudor. După 3 ani de școală, am absolvit cu bine și pot să spun că am dobândit 
toate competențele necesare să practic această meserie, chiar la standarde europene. Am învățat-o de la 
dascălii mei de la școală, precum și de la tutorii de stagiu din Germania, unde am făcut practică timp de 3 
săptămâni, în cadrul unui proiect VET - Erasmus +. Mă mândresc cu faptul că am învățat tehnici de sudare 
moderne, pe care, acum, le aplic cu succes la actualul loc de muncă.

Meseria de sudor este o meserie frumoasă, o recomand călduros tuturor 
absolvenților de clasa a VIII-a care-și doresc un viitor frumos și care își doresc  

să facă ceea ce le place. Eu conștientizez faptul că este o meserie căutată  
și foarte apreciată pe piața muncii, atât în țară, cât și în străinătate, și care poate 

aduce multe satisfacții profesionale și materiale.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Absolvent al învăţământului profesional,  
promoția 2018, la Liceul Bănățean Oțelu-Roșu,  
județul Caraș-Severin

A derulat practica la ZENTRUM fur 
GEWERBEFORDERUNG, POSTDAM-GERMANIA

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
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Mecanic 
utilaje și 
instalații  
în industrie

• Realizarea schiței unei piese mecanice în vederea 
executării ei;
• Montarea organelor de mașini în subansamble 
mecanice;
• Realizarea asamblărilor mecanice;
• Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industriale;
• Realizarea operaţiilor de întreţinere şi a reviziilor 
tehnice periodice ale maşinilor, utilajelor şi 
instalaţiilor;
• Exploatarea instalațiilor de ridicat şi transportat;
• Executarea reparaţiilor curente ale maşinilor, 
utilajelor şi instalaţiilor.

Ce poţi învăţa?

• Mecanic utilaj;
• Lăcătuș mecanic de întreținerere și 
reparații universale;
• Montator subansamble.

Meserie pentru TINEri!

Mecanică

• Te vei pregăti în condiţii reale de muncă și 
la companii de profil;
• Poți repara o gamă largă de mașini, utilaje 
și instalații;
• Îți vei dezvolta abilități, cunoştinţe şi 
deprinderi pentru a executa lucrări de 
montare, punere în funcţiune, revizie 
și întreţinere a maşinilor, utilajelor şi 
echipamentelor industriale care îți vor facilita 
găsirea unui job;
• Vei avea posibilitatea de a-ți dezvolta 
spiritul antreprenorial care te va ajuta la 
deschiderea unui atelier mecanic propriu.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Róbert 
Dávid

Mi s-a părut de la început un domeniu atrăgător. Am obținut calificarea de mecanic utilaje și instalații în 
industrie. Am ales să-mi continui studiile la liceu și am obținut certificatul de calificare de tehnician.
Anii de școală au contribuit din plin la dezvoltarea mea profesională. La început, meseria de mecanic 
utilaje și instalații în industrie a reprezentat un domeniu puțin cunoscut, dar atrăgător. Încă din primul 
an de școală, am avut ocazia să efectuez practica la SC FUROMARO SRL, unde am avut oportunitatea să 
lucrăm pe utilajele respective. În perioada imediat următoare am reușit să trec la un alt nivel și anume 
am învățat să repar utilajele respective. Am fost foarte încântat, mi-am dat silința să dovedesc pricepere 
și îndeletnicire, dar și să progresez mereu. Datorită seriozității mele, la finalizarea studiilor, am reușit să 
mă angajez tocmai la firma unde am început cândva ucenicia. Apoi mi-am dorit să mă dezvolt pe plan 
profesional și am absolvit cursurile școlii postliceale promoția 2018. Acest lucru mă ajută să țin pasul cu 
noile cerințe ale tehnologiei prezente și viitoare.

Cel mai important lucru în viață este să faci ceea ce îți place, astfel poți fi o 
persoană împlinită. Societatea actuală are nevoie de specialiști în toate domeniile, iar 
lipsa lor poate fi rezolvată chiar de tine. Așadar, dacă vrei să ai o profesie de viitor și 

să te numeri printre cei mai buni, alege această calificare!

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Absolvent al învăţământului profesional,  
promoţia 2011, la Liceul Tehnologic „Puskás 
Tivadar“, Sfântul Gheorghe, judeţul Covasna

A derulat practica la SC FUROMARO SRL

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
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Mecanic  
auto

• Construcţia şi funcţionarea automobilelor;
• Evaluarea funcţională, calitativă şi cantitativă a 
autovehiculelor;
• Lucrări de întreținere şi reparare a automobilelor;
• Conducerea automobilelor;
• Pregătirea automobilului pentru exploatare.

• Mecanic auto;
• Electromecanic auto;
• Operator standuri încercări;
• Electromecanic auto;
• Motorist.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Mecanică

• Instruire practică în condiţii reale de muncă 
în service-uri auto moderne şi companii de 
profil;
• Posibilitatea parcurgerii cursurilor pentru 
obţinerea permisului de conducere B;
• Îți poți dezvolta competențele antreprenoriale 
și poți să-ți deschizi un service propriu.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.



Meseria face diferența!Meseria face diferența!

19

Adrian 
Trupină

Mă numesc Adrian Trupină și sunt elev în clasa a XI-a Mecanic auto, în sistem profesional clasic. Am ales 
o școală profesională pentru că îmi doresc o meserie. O fac cu multă plăcere și ușurință, dar de asemenea 
știu că voi avea și o satisfacție financiară. Nu ascund faptul că școala profesională îmi aduce și sprijin 
financiar, acea bursă de la stat, de care am nevoie pentru finalizarea studiilor.
Pentru a-mi realiza visul, acela de a-mi deschide un service auto, trebuie să devin un meseriaș bun.
Cu sprijinul profesorilor îmi perfecționez partea teoretică, iar cu aportul operatorilor economici devin 
competitiv și mult mai bine pregătit.

Pe viitorii meseriași îi sfătuiesc să fie serioși și dedicați în ceea ce fac, iar dacă vor și 
munci vor reuși să își atingă țelurile propuse.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elev în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic 
„Cezar Nicolau“, Brănești, județul Ilfov

Practica o derulează la operatorul 
economic S.C. BADSI IMPEX S.R.L.

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
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Operator 
la mașini 
cu comandă 
numerică

• Utilizarea, programarea şi deservirea specifică a 
maşinilor-unelte cu comandă numerică;
• Executarea pieselor pe maşini cu comandă 
numerică;
• Executarea unui lot de piese printr-un program 
după desen;
• Monitorizarea, optimizarea și asigurarea calității 
proceselor de fabricație;
• Întreținerea și inspecția sistemelor tehnice.

• Operator la mașini-unelte cu comandă 
numerică;
• Operator montaj linii automate;
• Maşinist la maşini speciale de 
aşchiere.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Mecanică

• Vei avea acces la tehnologii moderne;
• Te vei pregăti în condiții reale de muncă în 
companii de profil;
• Rata de angajabilitate a absolvenților care 
aleg această calificare este ridicată: de la 
industria aeronautică, medicală și militară 
până la industria chimică, cea a confecțiilor 
sau cea alimentară; mașinile unelte cu 
comandă numerică eficientizează procesele 
de producție prin precizie înaltă, capacitate 
de lucru mai mare și durată de activitate mai 
scurtă.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Alexandru 
Săgeteanu

În prezent sunt student în anul III la Facultatea de Inginerie Tehnologică și Management Industrial. Consider 
că a fi urmat cursurile unei școli profesionale a reprezentat o extraordinară ocazie în viața mea. Și cred că 
am reușit să profit din plin de această șansă pentru a-mi asigura o carieră în viitor.
Am ales calificarea de „Operator pe mașini cu comandă numerică” deoarece este o meserie căutată și, 
trebuie să recunosc, bine plătită, care te ajută să te și dezvolți personal. Job-ul de operator CNC este 
fascinant deoarece avansează în același timp cu tehnologia. De aceea este nevoie de oameni ca noi, tineri 
și motivați.
Am lucrat ca operator CNC aproximativ un an și jumătate, iar în prezent sunt inginer calitate în domeniul 
auto. Până nu m-am înscris la școala profesională nu am realizat că pot chiar să îmi construiesc o carieră 
în acest sector, nefiind conștient de abilitățile mele tehnice.

Aveţi încredere în voi și în modul în care învăţământul profesional vă poate ajuta în 
formarea viitoare! Când o meserie face diferența, viitorul arată bine!

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Absolvent al calificării „Operator pe mașini cu 
comandă numerică (CNC)“, promoția 2014, Școala 
Profesională Germană Kronstadt, județul Brașov

Practica a derulat-o la Schaeffler România,  
unde s-a angajat la finalizarea studiilor

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
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Mecanic 
agricol

• Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie;
• Realizarea asamblărilor mecanice;
• Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industriale;
• Conducerea tractorului, automobilului şi elemente 
de legislaţie;
• Executarea reparaţiilor curente a maşinilor, 
utilajelor şi instalaţiilor agricole;
• Realizarea operaţiilor de întreţinere a maşinilor, 
instalaţiilor şi utilajelor agricole;
• Utilizarea maşinilor, instalaţiilor şi utilajelor 
pentru executarea lucrărilor agricole.

• Mecanic agricol;
• Mecanic maşini agricole;
• Tractorist.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Mecanică

• Vei efectua pregătirea practică în condiții 
reale de muncă la companii cu profil agricol;
• Vei dobândi permis de conducere 
categoriile B și TR;
• Vei putea să execuți operaţii de întreţinere 
şi reparare a tractoarelor şi maşinilor 
agricole precum și lucrări ale solului ceea 
ce îți va facilita găsirea unui loc de muncă în 
agricultură.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Tamas Istvan
Besenyei 

M-am înscris la această școală din pasiune pentru tractoare și utilaje agricole. Dorința de a lucra pe tractor 
m-a determinat să fac naveta zilnic între Târnăveni și Iernut. De mic mi-am dorit să conduc tractorul, să 
lucrez pământul.
În familie lucrăm 140 ha teren agricol, deținem două tractoare și utilajele aferente pentru cultura mare, 
precum și o combină de recoltat cereale. Vreau să lucrez în agricultură din pasiune și de aceea consider că 
este necesar să acumulăm cunoștințe teoretice și practice temeinice, să fim deschiși la noutățile din acest 
domeniu. Practica la operatorul economic mă ajută mult să îmbin teoria cu practica.
Avem ocazia să obținem permisul de conducere categoria B și TR urmând cursurile teoretice de legislație 
rutieră și practice de conducere.

Dragi colegi mai mici, dacă sunteți fascinați de munca în agricultură și vreți să 
puteți conduce tractorul pe ogoarele roditoare ale țării, nu ezitați să vă înscrieți la 

calificarea Mecanic agricol, unde veți învăța teoretic și practic, cum să întrețineți, să 
reparați și să conduceți tractorul și alte mașini agricole.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elev în clasa a XI a, la Liceul Tehnologic Iernut, 
judeţul Mureș

Derulează practica la PFA Lazăr Mircea

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
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Lăcătuș 
mecanic 
prestări 
servicii

• Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie;
• Montarea organelor de mașini în subansambluri 
mecanice;
• Realizarea asamblărilor mecanice;
• Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor 
industriale;
• Realizarea desenului tehnic pentru organe de 
mașini;
• Realizarea confecțiilor metalice artizanale, de uz 
casnic și gospodăresc;
• Executarea produselor artizanale, de uz casnic și 
gospodăresc pe mașini de prelucrare mecanică.

• Lăcătuș mecanic;
• Lăcătuș mecanic de întreținere și 
reparații.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Mecanică

• Vei putea confecționa și repara produse 
metalice de uz caznic, gospodăresc sau 
artizanale;
• Vei putea să-ți dezvolți competențele 
antreprenoriale și să-ți deschizi un atelier de 
reparații propriu;
• Vei putea ocupa un loc de muncă cu un 
venit salarial decent.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Mihai-Mădălin 
Temeș

Am absolvit învățământul profesional în vara anului 2017, obținând calificarea profesională Lăcătuș 
mecanic prestări servicii. Mă simțeam mulțumit în momentul respectiv, dar în același timp îmi doream, 
căutam să dobândesc mai multe cunoștințe și din domeniul electric pentru a-mi fi mai ușor să găsesc un 
loc de muncă.
Am decis alături de profesorii mei, care mi-au oferit asistența necesară, să mă înscriu la liceu. În 2019 
am absolvit liceul și am obținut calificarea de Tehnician în instalații electrice, astfel am dobândit o dublă 
calificare care s-a dovedit a fi un avantaj în momentul alegerii primului loc de muncă.
M-am angajat imediat la firma ArcGrup S.R.L., unde am putut folosi cunoștințele, deprinderile și abilitățile 
acumulate în anii de școală.

Celor care doresc să opteze pentru învățământul profesional, le recomand  
să-şi aleagă cu pasiune calificarea, să aibă dăruire și implicare pentru ceea ce fac 

deoarece prin muncă îți poți îndeplini visul.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Absolvent al învățământului profesional, 
promoţia 2017, la Liceul Tehnologic  
„Octavian Goga“, Jibou, judeţul Sălaj

A derulat practica la S.C. Energobit S.A.

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
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• Electromecanic maşini şi echipamente 
electrice;
• Montator electromecanic;
• Montator/ reglor/ depanator de aparataj 
electric.

• Operații de prelucrare mecanică și realizarea 
circuitelor electrice;
• Reprezentarea pieselor și instalațiilor utilizând 
desenul tehnic;
• Măsurarea mărimilor neelectrice și electrice;
• Utilizarea și reglarea sistemelor electro-
hidropneumatice în instalaţii;
• Utilizarea echipamentelor electrice și de 
automatizare în instalații electromecanice.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Electromecanică

• Punerea în funcțiune a utilajelor și 
echipamentelor industriale conform 
documentațiilor tehnice;
• Realizarea lucrărilor de mentenanţă pentru 
utilaje şi echipamente electrice din instalaţii 
industriale;
• Realizarea circuitelor electrice specifice 
instalațiilor industriale.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.

Electromecanic 
utilaje și 
instalații 
industriale
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Gabriela 
Mironovici

Mi-am început studiile în calificarea electromecanic utilaje și instalații industriale în anul 2016.
La început eram reticentă față de alegerea pe care am făcut-o, însă, în timp, mi-am dat seama că este o 
oportunitate pentru a mă dezvolta, atât personal, cât și profesional.
Toată perioada cât am urmat cursurile învățământului profesional a fost pentru mine o mare provocare, 
învățând încă de la 14 ani ce înseamnă cu adevărat o meserie.
În drumul parcurs am întâlnit oameni minunați care mi-au fost alături, începând cu profesorii de la care 
am învățat partea teoretică, până la tutorele și angajații din firma unde am efectuat instruirea practică. 
În 2019, odată cu finalizarea învățământului profesional, mi-am propus să îmi continui studiile la liceu.

Sunteți în clasa a VIII-a și vreți să obțineți un certificat de calificare într-o meserie, 
dar doriți să vă continuați și studiile în același timp? Atunci alegeți învățământul 

profesional care vă poate asigura un viitor stabil.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Absolventă a învățământului profesional,  
promoția 2019, la Liceul Tehnologic „Constantin 
Lucaci“ Bocșa, județul Caraș-Severin

A derulat practica la S.C. Electroechipament S.R.L. 
Bocșa

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
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Electronist 
aparate și 
echipamente

• Realizarea circuitelor electronice simple cu 
componente analogice discrete;
• Executarea instalațiilor electrice de iluminat și 
forță;
• Realizarea circuitelor folosite în aparatele și 
echipamentele electronice;
• Utilizarea sistemelor de automatizare;
• Exploatarea şi întreţinerea echipamentelor 
electronice.

Ce poţi învăţa?

• Metrolog şi depanator mecanică fină, 
tehnică digitală şi analogică (MFTDA);
• Electronist depanator utilaje calcul; 
• Electrician de întreținere și reparații;
• Montator-reglor, depanator aparate 
electronice, telecomunicaţii, radio;
• Confecţioner circuite imprimate.

Meserie pentru TINEri!

Electronică automatizări

• Vei știi să verifici, să pui în funcțiune și să 
repari aparatele electronice;
• Vei putea să măsori și să supraveghezi 
funcționarea sistemelor automate;
• Vei putea să asiguri funcționarea rețelelor 
de comunicație prin cablu.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Cristine-Anita 
Bach

Mă numesc Bach Cristine-Anita, am 17 ani și sunt din Comloșu Mare, județul Timiș. De când am fost mică 
am fost pasionată de aparate de radio, de televizoarele color, de casetofoanele de mașină, de telefoane 
mobile și alte aparate electronice. Mi-a plăcut să desfac radiourile portabile, să văd cum se alimentează 
cu baterie, să văd cum arată difuzoarele, să văd ce piese sunt înăuntru, să încerc să înțeleg câte puțin din 
principiile de funcționare. Mi-a plăcut să încerc să repar cu tata aparate de radio simple.
Am hotărât să vin la Electrotimiș să învăț o meserie de electronist, fiindcă este o meserie curată, potrivită 
și unei fete, iar după absolvire pot găsi un loc de muncă ușor sau pot să-mi dezvolt propria afacere pentru 
că specializarea de electronist este de viitor.

Vreau să transmit un mesaj către toți elevii de clasa a VIII-a:  
calificarea de electronist aparate și echipamente oferă posibilitatea  

angajării în firme de renume, salarii atractive, diplomă recunoscută european;  
dacă optezi pentru învăţământul dual, vei primi două burse – de la operatorul 

economic și de la stat, dar poţi primi şi masă și cazare gratuite în internatul școlii. 
Astfel, veți avea foarte multe avantaje, ca și mine.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elevă în clasa a XI a la Liceul Tehnologic 
Electrotimiș Timișoara, județul Timiș

Derulează practica la S.C. LEMAN INDUSTRIE S.R.L.

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
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Electrician 
exploatare 
joasă tensiune

• Realizarea lucrărilor de tehnologie generală în 
electrotehnică;
• Realizarea componentelor echipamentelor 
electrice;
• Măsurarea mărimilor electrice în curent continuu 
și alternativ;
• Montarea şi întreţinerea aparatelor electrice de 
joasă tensiune;
• Montarea şi întreţinerea maşinilor electrice;
• Realizarea instalaţiilor electrice de iluminat;
• Asigurarea alimentării receptoarelor cu energie 
electrică.

Ce poţi învăţa?

• Electrician de întreţinere şi reparaţii;
• Montator/ reglor/ depanator de aparataj 
electric;
• Electrician montator de instalaţii 
electrice la mijloace de transport.

Meserie pentru TINEri!

Electric

• Vei dobândi în condiţii reale de muncă 
deprinderi şi abilităţi care permit punerea 
în funcţiune, exploatarea, întreţinerea şi 
repararea aparatelor şi maşinilor electrice din 
instalaţiile electrice de joasă tensiune;
• Îți vei dezvolta capacitatea de a lua decizii 
şi de a rezolva probleme specifice locului de 
muncă.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Andrei Florin 
Alexandru

Am ales această școală pentru a obține calificarea de Electrician exploatare joasă tensiune, ca la terminarea 
studiilor să pot profesa în acest domeniu. Am știut de la început că învățământul profesional este cel mai 
eficient mod de a învăța această meserie. Pe lângă avantajele economice (bursă de studii, decontarea 
transportului) beneficiez de condiții foarte bune de instruire teoretică și practică în atelierele moderne 
ale liceului cu profesori și maiștri bine pregătiți. Stagiile de pregătire practică comasată le desfășor la 
operatorul economic partener S.C. Electro-Ursa Servcom S.R.L., unde alături de profesioniștii din domeniul 
electric am învățat ce înseamnă meseria de electrician.
La finalizarea studiilor voi accepta oferta de muncă pe care am primit-o de la firma la care desfășor stagiul 
de pregătire practică comasată și concomitent îmi voi continua studiile urmând cursurile liceului seral.

Dacă vrei să obții o calificare recunoscută internațional,  
o meserie căutată pe piața muncii și bine plătită alege domeniul Electric,  

calificarea profesională Electrician exploatare joasă tensiune. 
Te aștept, absolvent de clasa a VIII-a, să îți prezint școala noastră!

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elev în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic 
Bistrița, judeţul Bistriţa Năsăud

Derulează practica la 
S.C. Electro-Ursa Servcom S.R.L.

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
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Agricultor 
culturi de 
câmp

• Utilizarea mașinilor agricole și zootehnice;
• Utilizarea elementelor de agropedologie;
• Realizarea activităților unității agricole în relația 
cu piața;
• Cultivarea de cereale și leguminoase pentru 
boabe, a plantelor oleaginoase, textile și 
rădăcinoase;
• Conducerea tractorului rutier.

Ce poţi învăţa?

• Agricultor;
• Lucrător calificat în culturi de câmp și 
legumicultură;
• Agricultor în culturi vegetale și 
crescător de animale.

Meserie pentru TINEri!

Agricultură

• Vei efectua practica în condiţii reale de 
muncă în societăți agricole, în ferme familiale 
(microferme) sau ferme didactice;
• Vei acumula cunoștințe de specialitate și 
abilități care-ți vor permite alegerea unei 
cariere în domeniul agricultură;
• Vei avea oportunitatea de a dezvolta o 
activitate antreprenorială individuală după 
terminarea studiilor, inclusiv prin accesarea 
fondurilor europene;
• Vei obține certificat de calificare 
recunoscut pe plan european.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Petruța 
Szöcs

Fratele și sora mea au absolvit această școală cu câțiva ani în urmă. Familia mea, ca a majorității colegilor 
mei, muncește în agricultură. Am dorit să cunosc cât mai multe lucruri despre posibilitatea de a practica 
o agricultură cât mai productivă. Cunoștințele teoretice și stagiile de practică m-au ajutat să-mi formez 
aptitudini și abilități necesare în activitățile agricole diverse. Doresc după absolvire să dezvolt o afacere 
familială prin accesarea de fonduri europene pentru a înființa o livadă.

Vă recomand să urmați acest traseu profesional pentru oportunitățile de a învăța 
într-o școală cu dotări noi, moderne, cu cadre didactice competente.  

Operatorii economici din zonă practică o agricultură cu tehnologii moderne, 
oportunități de a munci după absolvire în țară sau în străinătate, de a dezvolta 

afaceri familiale sau proprii. Absolvenții promoțiilor anterioare lucrează  
în agricultură și sunt mulțumiți de veniturile realizate.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elevă în clasa a XI-a la Școala Profesională 
Band, județul Mureș

Derulează practica la S.C. PIG-BAND S.R.L.

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
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Comerciant – 
vânzător

• Administrarea ambalajelor şi mărfurilor, 
aprovizionarea cu mărfuri a unităților de profil;
• Oferirea de informații clienților despre oferta de 
mărfuri a magazinului;
• Gestionarea bazelor de date;
• Calcularea prețurilor de vânzare;
• Aplicarea legislației privind protecția 
consumatorului, personalului și a mediului;
• Utilizarea metodelor, procedeelor şi principiilor 
contabilităţii;
• Asigurarea calităţii produselor şi serviciilor.

Ce poţi învăţa?

• Vânzător;
• Lucrător comercial;
• Vânzător de produse naturiste;
• Vânzător la domiciliul clientului pe 
bază de comandă.

Meserie pentru TINEri!

Comerţ

• Vei efectua practică în condiţii reale de 
muncă în supermarket-uri și hipermarket-uri;
• Vei învăța să comunici și relaționezi mai 
ușor;
• Vei dobândi abilități de negociere;
• Vei lucra într-un mediu curat la finalizarea 
studiilor.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Patricia 
Jitaru

Am început studiile în anul 2015 în învăţământul profesional, cu elemente de dual, în cadrul proiectului 
educațional o’SCAR – Școala Comercială Austriacă din România, derulat la Colegiul Economic „Costin C. 
Kirițescu”.
La început nu eram convinsă de alegerea pe care am făcut-o, însă în timp mi-am dat seama că este o 
oportunitate pentru a mă dezvolta atât personal, cât și profesional.
În 2018, odată cu finalizarea programului de studii, pot spune cu adevărat că am început să mă simt 
independentă, angajându-mă chiar la Humanic, magazinul care mi-a îndrumat paşii pentru a fi pregătită 
să fiu un lucrător comercial exemplar. 

Dacă sunteți în clasa a VIII-a și doriți să deveniți independenți,  
dar să vă continuați și studiile în același timp, varianta unei școli profesionale  

vă poate asigura un viitor strălucit.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Absolventă a învăţământului profesional,  
promoţia 2018, la Colegiul Economic  
„Costin C. Kiriţescu“, Bucureşti

Practica a derulat-o la magazinul HUMANIC,  
unde s-a angajat la finalizarea studiilor

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
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Lucrător 
hotelier 

• Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității;
• Organizarea activității în unitățile de primire 
turistică;
• Efectuarea și întreținerea zilnică a curățeniei 
în camere, holuri, săli de conferință în vederea 
respectării standardelor de igienă și sănătate;
• Realizarea proceselor de bază în alimentație;
• Valorificarea patrimoniului turistic;
• Promovarea ofertei de produse și servicii turistice.

Ce poţi învăţa?

• Cameristă hotel;
• Dispecer pentru servire în cameră;
• Cabanier;
• Lucrător concierge.

Meserie pentru TINEri!

Turism şi alimentaţie

• Te vei instrui în condiţii reale de muncă în 
unități economice moderne de profil: hoteluri, 
pensiuni;
• Vei dobândi abilități de comunicare, 
relaționare și negociere
• Vei obține certificat de calificare 
recunoscut pe plan european.
• Vei dobândi abilități de utilizare a 
sistemelor informatice specifice hotelurilor;
• Vei putea participa la târguri de specialitate 
și evenimente de profil.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Cosmina 
Ursei

Am ales școala profesională în sistem dual deorece cred că este o soluție mai bună pentru viitorul meu. Nu 
știam prea multe despre acest tip de școală, însă în clasa a VIII-a, am fost îndrumată de consilierul școlar 
să aleg un drum profesional care mi se potrivește mai bine.
Am înțeles încă din clasa a 8-a că am nevoie de un sistem de educaţie care să pună mai mult accent 
pe practică și care, după cei trei ani de școală, îmi oferă posibilitatea unui loc de muncă într-un mediu 
prietenos, cu care mă obișnuiesc încă de la începutul clasei a IX-a. 
Novotel, hotelul care mă susține și care mă învață tainele meseriei de lucrător hotelier, este o bază de 
practică excelentă, o adevărată familie, căreia îi mulțumesc pentru tot.

Suportul moral şi financiar pe care îl primeşti pe parcursul studiilor  
la învăţământul dual te ajută să devii un bun angajat în viitor,  
poate chiar la operatorul economic la care ai derulat practica.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elevă în clasa a IX-a la Colegiul Economic 
„Costin C. Kirițescu“, București

Derulează practica la Hotel Novotel

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
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Ospătar 
(chelner) 
vânzător în 
unități de 
alimentație

• Pregătirea saloanelor de servire în vederea primirii 
clienților;
• Alcătuirea meniurilor pentru diferite tipuri de 
mese și diferite categorii de consumatori;
• Întocmirea notelor de plată și încasarea 
contravalorii consumației;
• Organizarea meselor speciale;
• Servirea produselor alimentare și a băuturilor;
• Aplicarea legislației privind protecția 
consumatorului, personalului și a mediului.

Ce poţi învăţa?

• Somelier;
• Barman;
• Barman preparator;
• Ajutor de ospătar.

Meserie pentru TINEri!

Turism şi alimentaţie

• Vei fi instruit în condiţii reale de muncă 
în unități economice moderne de profil: 
restaurante, cluburi, cantine;
• Vei dobândi capacități de comunicare, 
relaționare și  deprinderea de a negocia;
• Vei utiliza sistemele informatice specifice 
unităților de alimentație;
• Vei avea acces pe piața muncii, certificatul 
de calificare fiind recunoscut pe plan 
european.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Gheorghe 
Dat

În 2017 am ales să mă înscriu la învățământ profesional pentru a mă pregăti în calificarea Ospătar 
(chelner) vânzător în unități de alimentație. Mi-am ales această calificare pentru că întotdeauna mi-a 
plăcut să socializez cu oamenii și consider că această profesie îmi dezvoltă abilitățile și mă împlinește 
profesional.
În decursul anilor de studiu am desfășurat practica de specialitate la restaurantul Hotelului Cetate din 
Alba Iulia și îmi doresc la finalizarea studiilor să fac parte din echipa restaurantului unde m-am format.

Dacă vei opta să devii absolvent al calificării Ospătar (chelner) vânzător  
în unități de alimentație, vei avea o meserie căutată pe piața muncii,  

cu care te vei mândri.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elev în clasa a IX-a la Colegiul Economic 
„Dionisie Pop Marțian“, Alba Iulia, judeţul Alba 

Derulează practica la Hotel Cetate din Alba Iulia

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
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Cofetar-patiser

• Realizarea produselor de patiserie şi cofetărie;
• Executarea activităților de aprovizionare cu 
materii prime şi produse alimentare, manipularea, 
conservarea şi depozitarea acestora;
• Realizarea decoraţiunilor pentru produsele de 
patiserie şi cofetărie;
• Expunerea și comercializarea produselor de 
patiserie-cofetărie;
• Aplicarea legislației privind protecția 
consumatorului, personalului și a mediului.

Ce poţi învăţa?

• Cofetar;
• Patiser.

Meserie pentru TINEri!

Turism şi alimentaţie

• Te vei instrui în condiţii reale de muncă 
în unități economice moderne de profil: 
cofetării, patiserii;
• Vei dobândi abilități de comunicare, 
relaționare și deprinderea de a negocia;
• Vei dobândi deprinderi, cunoștințe și 
abilități necesare desfășurării activității într-o 
cofetărie, patiserie, restaurant;
• Vei avea oportunitatea de a dezvolta o 
activitate antreprenorială individuală, după 
terminarea studiilor.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Iuliana Gabriela 
Gagu

De mică eram îndrăgostită de dulciuri și fascinată de cum mama reușea să ne facă diverse brânzoaice. 
Când am mai crescut, am început să–mi ajut mama și să petrec ore întregi în bucătarie, înconjurată de 
făină, orez, zahăr, fructe, încercând diverse combinații și mai ales forme de decor. Când eram în clasa a VIII 
a, am participat împreună cu colegii de clasă la Târgul meseriilor organizat la Sala Polivalentă din Brăila și 
m-a impresionat modul în care erau prezentate diverse dulciuri realizate de către elevii Colegiului Economic 
”Ion Ghica” Brăila. Atunci am hotărât care îmi va fi meseria, aceea de cofetar – patiser.

Dragi colegi, nu veți regreta niciodată o astfel de alegere!  
Este o meserie frumoasă care îți aduce satisfacții zi de zi! În plus  

îți poți face propria afacere dacă ești foarte bun.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elevă în clasa a XI-a la Colegiul Economic  
„Ion Ghica“, Brăila, judeţul Brăila

Derulează practica la S.C. ART SONEVO S.R.L.

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
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Bucătar

• Realizarea proceselor de bază în alimentaţie;
• Pregătirea sortimentului de preparate şi băuturi;
• Utilizarea sistemelor de servire în restauraţie;
• Etică și comunicare profesională;
• Organizarea activităţii în unităţile de primire 
turistică;
• Realizarea preparatelor culinare;
• Realizarea preparatelor recomandate în diferite 
diete.

Ce poţi învăţa?

• Bucătar;
• Pizzar.

Meserie pentru TINEri!

Turism şi alimentaţie

• Vei dobândi competențe de realizare a 
preparatelor culinare după diferite rețete care 
să satisfacă exigențele consumatorilor;
• Vei putea avea un job care să-ți asigure 
confort financiar;
• Vei putea să-ți dezvolți competențele 
antreprenoriale și să-ți deschizi un restaurant 
propriu;
• Vei putea deveni un chef de succes în 
restaurante renumite.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Ilie 
Andrei

Am ales să urmez învățământul profesional deoarece îmi place să gătesc, iar prin învățământul profesional 
mi se deschidea o astfel de oportunitate, în special la locurile în care aș fi desfășurat activitatea practică.
Știam că nu va fi ușor, dar dacă se observă că sunt implicat și dedicat meseriei pe care am ales-o, mi se vor 
deschide porțile. Practica din anii de studiu am efectuat-o la diverse restaurante din Alba Iulia. În prezent 
lucrez ca bucătar la restaurantul ”La Vizitiu” situat într-o zonă intens vizitată de turiști, în Cetatea Alba 
Iulia. Am început cu munca de jos, de la curățat legume și spălat pe jos și am ajuns în acest moment să 
fac unele dintre cele mai sofisticate preparate.
Am fost ambițios, am făcut multe sacrificii, mare parte a timpului l-am petrecut în bucătărie, dornic să 
învăț tot ce se poate despre această meserie.

Absolvenții clasei a VIII-a care doresc să învețe o meserie trebuie  
să aibă încredere în ei și să ia în considerare faptul că învățământul profesional  

este o soluție viabilă pentru o carieră de succes.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Absolvent al învățământului liceal,  
promoția 2017, la Colegiul Economic  
„Dionisie Pop Marțian“ din Alba Iulia,  
județul Alba

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
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Brutar-patiser-
preparator 
produse 
făinoase

• Aplicarea normelor de securitate și sănătate în 
muncă și de producție în industria alimentară;
• Aplicarea noțiunilor de microbiologie și a normelor 
de igienă în industria alimentară;
• Exploatarea utilajelor și a echipamentelor utilizate 
în industria alimentară;
• Executarea operațiilor de bază în laborator în 
industria alimentară;
• Fabricarea produselor de panificație;
• Fabricarea produselor de patiserie;
• Fabricarea produselor făinoase.

Ce poţi învăţa?

• Brutar;
• Cofetar;
• Patiser.

Meserie pentru TINEri!

Industrie alimentară

• Vei efectua practică în condiţii reale de 
muncă în brutării și patiserii, constituind 
un pas important pentru găsirea unui loc de 
muncă;
• Vei învăța să comunici și să relaționezi mai 
ușor;
• Vei dobândi abilități de lucru în echipă;
• Vei avea posibilitatea să-ți găsești un loc de 
muncă în cofetării, laboratoare de prăjituri, 
brutării, fabrici de biscuiți sau napolitane;
• Poți să-ți deschizi o afacere proprie.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Mălina Roxana 
Dângan

Am ales această meserie, fiind un hobby încă din copilărie. Consider că este o meserie creativă, unde îți 
poți folosi imaginația în a obține produse cât mai diverse. Chiar dacă nu am experiență în acest domeniu, 
deoarece sunt încă la început de drum, îmi doresc să fiu foarte bine pregătită atât teoretic, cât și practic. 
Încă de la primul contact cu această calificare și în special cu locul de practică, mi-am dat seama că este o 
meserie frumoasă, care mă definește și care este și va fi mereu o meserie de bază. În viitor îmi doresc să-mi 
deschid o patiserie proprie, la care să aduc un plus de calitate, să promovez produse tradiționale, cu rețete 
autentice de la străbunica și bunica. Prin absolvirea cursurilor pentru obținerea acestei calificări, consider 
că voi dobândi aptitudinile și competențele necesare pentru a-mi îndeplini acest vis. Ce poate fi mai frumos 
decât să simți mereu miros de pâine proaspătă?

Dragii mei, să alegeți cu încredere această calificare deoarece puteți avea  
o meserie cu trecut, prezent și viitor, care vă va aduce multe beneficii,  

confort financiar și satisfacții.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elevă în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic Agricol 
Bistrița, județul Bistrița-Năsăud

Derulează practica la S.C. VALYBIA COM S.R.L. Bistrița

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
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Tâmplar 
universal

• Debitarea materialului lemnos;
• Formarea panourilor placate şi a ramelor;
• Prelucrarea elementelor din lemn masiv şi a 
panourilor;
• Montarea, ambalarea şi finisarea produselor din 
lemn;
• Utilizarea materiilor prime şi a materialelor 
tehnologice în industria lemnului;
• Aplicarea normelor generale de reprezentare în 
desen a produselor simple din lemn.

Ce poţi învăţa?

Fabricarea produselor 
din lemn

• Vei deprinde tainele prelucrării lemnului 
prin stagii de practică în fabrici de 
industrializarea lemnului;
• Vei învăța să utilizezi în mod responsabil 
materialul lemnos, contribuind astfel la 
protecția mediului înconjurător;
• Îți vei putea folosi imaginația confecționând 
obiecte și jucării din lemn în cadrul unei 
afaceri proprii.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.

• Tâmplar universal;
• Tâmplar manual/ artizanal;
• Tâmplar restaurator;
• Restaurator şarpante şi structuri din 
lemn;
• Confecţioner articole speciale din 
lemn;
• Tâmplar mecanic la croit şi 
dimensionat.

Meserie pentru TINEri!
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Vasile Dumitru 
Grecu

Cine nu s-a jucat cu jucării din lemn? Așa am început eu. Când eram mic, aveam aceste jucării de 
diverse forme și culori, îmi plăceau la atingere, un material cald și prietenos. La școală am început să-mi 
confecționez tot felul de lucruri din lemn. După clasa a VIII-a, știam ce vreau, cu atât mai mult cu cât și 
tatăl meu lucra în domeniu. Am ales această școală pentru că aici exista domeniul ales de mine, elevii 
făcând practică la aceeași firmă unde a lucrat și tatăl meu: S.C. Simex S.A. Acum sunt în clasa a XI-a, la 
calificarea tâmplar universal și pot să spun că practica m-a ajutat să decid ce o să urmez după terminarea 
școlii. Visul meu este de a fi independent financiar, deci mă voi angaja în cadrul firmei unde m-am instruit, 
pentru că sunt familiarizat cu tot ce este acolo: loc de muncă, operații, produse, secții și oameni.

Motivul pentru care eu am ales această calificare este că mi-a plăcut să văd multe 
lucruri făcute de către tatăl meu în curtea noastră. Și eu îmi doresc acest lucru. Vreți 

și voi la fel? Veniți la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu“ din Șimleul Silvaniei!

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elev în clasa a XI-a la Colegiul Tehnic  
„Iuliu Maniu“ Șimleul Silvaniei, județul Sălaj

Derulează practica la S.C. SIMEX S.A.

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
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Confecționer 
produse 
textile

• Pregătirea ţesăturilor şi tricoturilor pentru 
confecţionare;
• Confecţionarea şi finisarea produselor textile;
• Finisarea produselor confecţionate;
• Identificarea şi selectarea materiilor prime din 
textile pielărie;
• Planificarea activităţii proprii;
• Utilizarea elementelor de design pentru realizarea 
produselor specifice domeniului textile pielărie;
• Efectuarea operaţiilor tehnologice pentru 
realizarea unui produs specific domeniului textile 
pielărie.

Ce poţi învăţa?

Industrie textilă  
şi pielărie

• Vei avea posibilitatea să confecționezi 
îmbrăcăminte și alte produse textile și să îți 
pui la lucru  imaginația creând articole noi; 
• Vei dobândi priceperi și abilități necesare 
practicării cu succes a acestei meserii în 
fabrici de confecții sau ateliere de croitorie;
• Îți vei putea asigura independența 
financiară prin dezvoltarea unei afaceri 
proprii în domeniu.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.

• Operator confecţioner industrial 
îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, 
materiale sintetice;
• Pregătitor lansator confecţii;
• Tăietor confecţii;
• Confecţioner asamblor articole din 
textile.

Meserie pentru TINEri!
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Lenuța 
Moldovan

Am ales acest domeniu deoarece exista la liceul din localitatea mea de domiciliu și aveam posibilităţi de 
angajare în zonă. La început nu eram prea încântată de alegerea făcută, dar pe măsură ce am dobândit 
cunoştinţele necesare şi le-am aplicat în atelierul şcoală şi apoi la operatorul economic S.C. IINTEX S.A. 
Năsăud, unde am avut posibilitatea să lucrez pe utilajele performante, m-am regăsit în meseria aleasă. 
Pe parcursul şcolii am întâlnit persoane de la care am învăţat tainele acestei meserii motivându-mă să mă 
angajez la operatorul economic la care am făcut practică şi la care lucrez şi în prezent, asigurându-mi un 
venit bun. În timpul şcolii am realizat şi participat la activitatea „Parada modei“ cu ocazia zilei de 8 Martie 
cu creaţii proprii şi acest lucru m-a făcut să mă gândesc ca pe viitor să-mi deschid o afacere proprie.

Dragi elevi de clasa a VIII-a, urmaţi cursurile învățământului profesional, calificarea 
Confecţioner produse textile, care vă poate aduce satisfacţii profesionale, dar şi 
împlinirea visului de a avea o afacere proprie care să vă ofere un trai decent!

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Absolventă a învățământului profesional, 
promoția 2015, la Liceul Tehnologic Feldru, 
județul Bistrița Năsăud

A derulat practica la S.C. IINTEX S.A. Năsăud

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL
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SECȚIUNEA 2

• Învățământ liceal tehnologic

Servicii

Tehnician în turism

Tehnician în activităţi economice

Tehnician în administraţie

Coafor stilist

Tehnician în activităţi de comerţ

Tehnician în gastronomie

Organizator banqueting

Resurse naturale şi protecţia mediului

Tehnician veterinar

Tehnician ecolog şi protecţia calităţii mediului

Tehnician analize produse alimentare

Tehnician în industria alimentară

Tehnic

Tehnician operator tehnică de calcul

Tehnician mecatronist

Tehnician proiectant CAD

Tehnician electrician electronist auto

Tehnician în instalaţii electrice

Tehnician în automatizări

Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Tehnician electromecanic

Tehnician transporturi 
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Tehnician  
în turism

• Realizarea și promovarea ofertei de produse și 
servicii în cadrul agenției de turism;
• Organizarea unei agenții de turism, negocierea și 
vânzarea de produse turistice;
• Realizarea proceselor de bază în alimentaţie;
• Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității;
• Administrarea unei firme;
• Identificarea diferitelor tipuri de agenții de turism 
pentru alegerea viitorului loc de muncă.

• Agent de turism;
• Agent de turism tour-operator;
• Agent de transport turistic intern;
• Organizator activitate turism.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Servicii

• Vei înțelege organizarea unei agenții de 
turism prin activitatea „Firma de exercițiu“, 
copie fidelă a activității reale a unei firme;
• Vei efectua instruire practică în agenții 
de turism având oportunitatea de a lucra cu 
specialiști;
• Vei dobândi abilități de comunicare în mai 
multe limbi străine;
• Vei avea oportunitatea de vizita obiective 
turistice diverse.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Gabriela 
Trif

În anul 2013 am început studiile în cadrul Colegiului Economic „Nicolae Titulescu“ din Baia Mare. Am fost 
îndrumată de parinții mei pe acest drum și le sunt recunoscătoare. Deși la început nu am fost sigură pe 
mine, am descoperit materii pe care le-am îndrăgit, profesori excelenți care ne-au împărtășit cunoștințe 
și deprinderi, care ne-au fost părinți călăuzitori. Am prins drag de industria turismului și a destinațiilor 
uimitoare, implicarea în diferite proiecte naționale și internaționale, care m-au dezvoltat personal. În anul 
2017 am absolvit liceul și am luat decizia de a aprofunda studiile la Facultatea de Științe Economice 
și Gestiunea Afacerilor din Cluj-Napoca, specializarea Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor. Am 
parcurs un traseu ascendent atât personal, cât și profesional. Tot ceea ce am asimilat în anii de liceu, mi-a 
dat șansa să devin vice-coordonator al departamentului de marketing din cadrul Organizației Studenților 
pentru Turismul Românesc. Pe viitor, voi aprofunda cunoștințele de specialitate dobândite în calificarea 
tehnician în turism și aș dori să lucrez în acest domeniu.

Vă sfătuiesc să alegeți această formă de învățământ, deoarece vă ajută  
să evoluați atât pe plan profesional, cât și personal. O să învățați atât lucruri 

teoretice, cât și practice care vor fi foarte utile în carieră.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Absolventă a învăţământului liceal,  
promoția 2017, la Colegiul Economic  
„Nicolae Titulescu“, Baia Mare,  
județul Maramureș

A derulat practica la S.C. HELVIA RETO S.R.L.

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC
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Tehnician 
în activități 
economice

• Organizarea și conducerea contabilității unei 
firme;
• Folosirea programelor informatice de contabilitate;
• Întocmirea situațiilor financiare și analiza 
acestora, calcularea indicatorilor economico-
financiari;
• Identificarea celor mai bune surse de finanțare 
pentru o firmă;
• Negocierea și încheierea de contracte economice 
cu furnizorii;
• Organizarea activităţii firmelor și administrarea 
acestora.

• Contabil;
• Agent de asigurări;
• Statistician;
• Administrator financiar.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Servicii

• Vei fi capabil să utlizezi programe 
informatice de contabilitate;
• Vei dobândi abilități și priceperi în cadrul 
stagiilor de instruire practică la operatori 
economici în domeniul producției, comercial, 
bancar, financiar, asigurări;
• Vei dobândi abilități de antreprenor care-ți 
dau posibilitatea să desfășori activități pe 
cont propriu ca persoană fizică autorizată sau 
ca persoană juridică.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Ana 
Burcușel

Sunt elevă în clasa a XII-a B la Colegiul Economic Arad, la o calificare pe care o îndrăgesc. Îmi plac în general 
toate disciplinele de studiu din cadrul profilului ales, dar în clasa a XI-a am făcut un efort suplimentar 
și m-am pregătit intens la materiile de specialitate (Contabilitate, Marketing, Administrarea firmei), iar 
efortul a meritat, deoarece am luat locul lll la etapa națională a Olimpiadei de Economic-administrativ- 
comerț. Mai mult de atât, îmi place profilul pe care l-am ales, și dacă ar trebui să pot alege încă o dată 
liceul pe care să îl urmez, aș opta tot pentru această școală și pentru aceeași calificare.

Sfatul meu pentru absolvenții clasei a VIII-a este să se gândească bine  
dacă vor să își aleagă o meserie în acest domeniu deoarece, deși sunt meserii 

frumoase, acestea implică un volum mare de muncă și determinare,  
încă de pe băncile școlii, dar şi rezultatele viitoare vor fi pe măsură.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elevă în clasa a XII-a la Colegiul Economic 
Arad, județul Arad

Derulează practica la S.C. Trade Consult S.R.L.

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC
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Tehnician în 
administrație

• Contabil bugetar;
• Secretar administrativ;
• Asistent manager;
• Funcţionar administrativ.

• Administrarea firmei, evaluarea oportunităţilor de 
piaţă și aplicarea politicilor de marketing;
• Aplicarea tehnicilor de negociere şi contractare;
• Utilizarea metodelor, procedeelor şi principiilor 
contabilităţii;
• Înregistrarea operaţiilor economico –financiare și 
întocmirea situaţiilor financiare;
• Asigurarea calităţii produselor şi serviciilor;
• Aplicarea legislației privind protecția 
consumatorului, personalului și a mediului.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Servicii

• Vei învăța să utilizezi echipamente 
birotice şi softuri specifice în activitatea de 
secretariat şi de contabilitate;
• Vei fi capabil să organizezi logistic întâlniri 
sau şedinţe de lucru;
• Vei dobândi competențe pentru planificarea, 
monitorizarea, controlul şi înregistrarea 
evenimentele din administraţia publică.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Raluca-Maria 
Ozam

Am ales să frecventez cursurile liceale în specializarea Tehnician în Administrație deoarece mi s-a părut 
foarte interesantă și, ulterior, așteptările mele au fost confirmate, întrucât am descoperit că pot afla 
informații utile despre modul în care se întocmesc borderourile de încasări și plăți, registrele de casă, 
chitanțele privind încasarea de impozite și taxe locale.
Pe parcursul practicii desfășurate la Direcția Generală Economică, din cadrul Primăriei Municipiului 
Slatina, mi-au fost prezentate atribuțiile financiar contabile, am studiat registrul intern de organizare, am 
urmărit întocmirea notelor de intrare-recepție pentru materialele și bonurile de consum, modul de întocmire 
a ordinelor de plată, modul de realizare a controlului financiar etc.
Profesorii care îmi coordonează activitatea școlară m-au ajutat să îmi dezvolt o serie de aptitudini în 
domeniul ales, să evoluez și să devin mai încrezătoare în propriile forțe.

Vă îndemn, cu toată sinceritatea, să alegeți o carieră în specializarea Tehnician în 
Administrație, întrucât vă puteți dezvolta abilitățile antreprenoriale și, după absolvire, vă veți 

putea alege o meserie cautată pe piața forței de muncă, foarte bine remunerată.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elevă în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic 
„Petre S. Aurelian“, Slatina, județul Olt

Derulează practica la Primăria Municipiului 
Slatina–Direcția Generală Economică

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC
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Coafor stilist

• Frizer;
• Coafor;
• Coafor stilist.

• Îngrijirea, tratarea și colorarea părului;
• Realizarea bărbieritului şi a îngrijirilor faciale;
• Tunderea părului pentru femei și pentru bărbaţi;
• Realizarea de coafuri simple și complexe;
• Pigmentarea şi depigmentarea părului;
• Realizarea machiajului
• Administrarea firmei și aplicarea politicilor de 
marketing;
• Etică şi comunicare profesională.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Servicii

• Vei învăța să organizezi activităţile 
salonului de înfrumusețare;
• Vei realiza pentru clienți cele mai potrivite 
tunsori, coafuri/ frizuri şi colorări ale părului;
• Vei fi întotdeauna în trend cu noile tehnici 
de înfrumusețare și le vei putea aplica 
clienților;
• Vei avea oportunitatea deschiderii unei 
afaceri proprii cu mari șanse de succes.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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George-Andrei 
Ilea

Am absolvit clasa a VIII-a în anul 2015 și aveam oarecum conturată ideea de a urma un profil care să-mi 
ofere o meserie. Eram atras de lumea „beauty“, așa că nu mi-a trebuit mult să mă gândesc și alegerea mea 
a fost specializarea „Coafor – stilist“ de la Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul“, Oradea. Nu regret alegerea 
făcută deoarece toate activitățile și concursurile de profil la care am participat cu drag și ambiție, precum 
și stagiile de practică desfășurate la operatorul economic, m-au ajutat să mă dezvolt în acest domeniu.
În 2019, după finalizarea studiilor, mi-a fost ușor să mă integrez în echipa de stiliști de la „Cosmo Beauty“, 
fiind unul de-al lor și având competențele necesare pentru a profesa atât în domeniul make-up, cât și 
coafor-stilist.

Dacă te afli în momentul în care trebuie să iei o decizie în legătură  
cu viitorul tău profesional, alegerea unei școli care îți asigură o calificare profesională 
în domeniul ”coafor-stilist” este alegerea ideală. Cu multă pasiune, muncă și talent, 

vei face pași siguri spre o carieră de succes!

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Absolvent al învăţământului liceal, 
promoția 2019, la Colegiul Tehnic 
„Mihai Viteazul“ Oradea, județul Bihor

A derulat practica la CORA BEAUTY CENTER SRL

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC
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Tehnician  
în activități  
de comerț

• Reprezentant comercial;
• Agent de vânzări;
• Agent comercial;
• Șef raion/ adjunct mărfuri alimentare/ 
nealimentare.

• Verificarea calității produselor comercializate;
• Prezentarea către clienți a ofertei de mărfuri și a 
categoriilor de preţuri;
• Calcularea stocurilor și a necesarului de 
aprovizionare;
• Asigurarea calităţii produselor şi serviciilor, 
protecţiei consumatorului, a personalului şi a 
mediului;
• Organizarea și administrarea unei firme, 
identificarea oportunităților de piață, prin cercetări 
de marketing;
• Utilizarea tehnicilor de promovare a produselor.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Servicii

• Vei pătrunde tainele procesului de vânzare/ 
cumpărare de pe piață;
• Vei înțelege viața unei societăți comerciale 
prin”Firma de exercițiu”, care îți va dezvolta 
competențele antreprenoriale;
• Vei dobândi abilități de negociere;
• Vei învăța tehnici de promovare a 
produselor.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Alex Mihai 
şuţu

Eram ca voi, elev în clasa a VIII-a și ceea ce m-a determinat să urmez acest drum a fost dorința de a fi 
permanent în relație cu clienții. M-a fascinat dintotdeauna modul în care un simplu zâmbet poate schimba 
ecuația unei achiziții și atunci am decis să fac asta. Avea să fie o poveste de succes. Acest lucru se 
datorează și faptului că în școală am avut șansa de a merge într-un stagiu de practică în străinătate și 
am petrecut două săptămâni la Londra, într-o companie de comerţ care m-a făcut să înțeleg că am făcut o 
alegere bună și că locul meu este această profesie. La Londra, cel mai mult mi-a plăcut încrederea pe care 
angajatorul mi-a arătat-o, deși eram elev și veneam dintr-o țară cu referințe nu tocmai bune. Acest lucru 
m-a făcut să înțeleg că șansa este de partea celor responsabili și am decis să adopt acest comportament.
Să câștigi încrederea unui client nu este ușor, dacă nu ai ceva în comun cu el. Și cum nu aveți ceva în 
comun din punct de vedere profesional, atunci trebuie să te identifici cu el din punct de vedere emoțional, 
iar dacă ești bine pregătit vei avea câteva indicii încă din momentul în care îți pășește în magazin.

Din toate aceste experiențe am învățat ceva despre meseria de tehnician în 
activităţi de comerţ şi mai ales, am învățat ceva despre mine. Am învățat că pot și 

vreau să fiu cea mai bună versiune a mea! Poți face și tu asta!

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elev în clasa a XII-a la Colegiul Economic 
„Ion Ghica“ Târgovişte, județul Dâmbovița

A derulat practica la mai mulți operatori 
economici din țară și din Uniunea Europeană

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC
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Tehnician în 
gastronomie

• Tehnolog alimentație publică;
• Inspector calitate producţie culinară;
• Bucătar șef.

• Realizarea preparatelor culinare din gastronomia 
națională și internațională;
• Pregătirea sortimentului de preparate şi băuturi;
• Organizarea producţiei în gastronomie;
• Promovarea producţiei gastronomice;
• Utilizarea metodelor, procedeelor şi principiilor 
contabilităţii;
• Etică şi comunicare profesională;
• Aplicarea legislației privind protecția 
consumatorului.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Servicii

• Vei efectua stagii de pregătire practică în 
restaurante, cofetării, firme care oferă servicii 
de catering, hipermarket-uri, supermarket-uri;
• Vei înțelege viața unui restaurant, firmă, 
supermarket prin intermediul ”Firmei de 
exercițiu”, copie fidelă a activității reale a 
unei firme reale;
• Vei dobândi abilități privind negocierea și 
contractarea;
• Vei putea evolua în carieră urmând 
învățământul postliceal sau superior.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Iulia- Lorena 
Oncea

Când am început să mă gândesc la opțiunile pentru liceu, aveam criterii bine conturate în minte și căutam 
o școală în domeniul alimentației publice.
Am început studiile în anul 2016 la Colegiul Tehnic ”Raluca Ripan”, specializarea Tehnician în Gastronomie. 
Pregătirea noastră profesională a fost de calitate deoarece în fiecare etapă a parcursului  școlar am fost 
familiarizați cu specificul activității desfășurate, în unități de profil, în condiții de muncă reale specifice 
acestora. Am fost cu toții încântați de faptul că am văzut cum se aplică cunoștințele teoretice în practică, 
iar ceea ce am învățat despre alimente/ alimentație ne este de folos pe tot parcursul vieții.
În acest an în luna mai voi absolvi liceul și îmi doresc să urmez o specializare din cadrul Facultății de Știința 
și Tehnologia Alimentelor și sunt convinsă că pregătirea de specialitate pe care am dobândit-o pe parcursul 
liceului mă va ajuta foarte mult.

În învățământul tehnologic, specializarea Tehnician în gastronomie  
vă oferă un mediu sigur și confortabil de învățare și dezvoltare, iar curriculumul 

încurajează experiențele educaționale atât independente, cât și de echipă, 
permițându-ne să dezvoltăm abilități esențiale în viață.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elevă în clasa XII-a la Colegiul Tehnic 
„Raluca Ripan“ Cluj-Napoca, județul Cluj

Derulează practica la S.C. Auchan Romania S.A.

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC
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Organizator 
banqueting 

• Organizator activități turistice;
• Organizator prestări servicii.

• Organizarea activității în unitățile de primire 
turistică;
• Realizarea proceselor de bază în alimentație;
• Desfășurarea activităților de servire în 
restaurante;
• Aplicarea politicilor de marketing şi a tehnicilor de 
negociere și contractare;
• Derularea serviciilor de protocol şi însușirea 
principiilor de etică și comunicare profesională;
• Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității;
• Asigurarea calității în turism și alimentație.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Servicii

• Vei dobândi competențe de planificare și 
organizare de evenimente prin stagiile de 
practică în condiții reale de muncă;
• Vei reuși să comunici mai ușor și să lucrezi 
în echipă;
• Îți vei perfecționa abilitățile de negociere, 
contractare și marketing;
• Vei avea posibilitatea să lucrezi într-un 
domeniu în dezvoltare la finalizarea studiilor.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului și de opțiunea absolventului.
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Zitabetina 
Izsák

De când eram mică îmi plăcea să mă joc ”de-a restaurantul”, așezam pe o măsuță farfurioare colorate 
din plastic, tacâmuri minuscule, ceșcuțe de ceai și îmi invitam la început păpușile, apoi prietenele la 
restaurant. În clasa a VII-a am aflat că am posibilitatea să mă ”joc” în continuare, învățând cum pot să 
mă specializez în arta aranjării și a servirii mesei, a organizării unor evenimente cu plasament la masă, 
cum pot afla lucruri interesante despre alimente, materii prime, cum pot deveni un artist în arta prăjiturilor 
și multe alte lucruri interesante. Așa că la sfârșitul clasei a VIII-a nu am ezitat să mă înscriu la această 
școală. Acum sunt în clasa a XI-a și mă gândesc că poate, după ce voi termina liceul, am să-mi deschid, 
împreună cu părinții mei, o mică firmă ca organizator de evenimente.
E minunat să poți să faci ce-ți place în viață, pentru că atunci munca e ca o joacă.

Recomand absolvenților claselor a VIII-a să vină spre această meserie  
pentru că e de actualitate, îți dă posibilitatea să fii creator  

și să-ți deschizi propria afacere.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elevă în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic 
„Gheorghe Șincai“ Târgu Mureș, județul Mureș

Practica o derulează la  
Restaurant Pizzeria „DESKÁS”

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC
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Tehnician 
veterinar

• Asistent veterinar;
• Agent veterinar;
• Autopsier la ecarisaj;
• Tehnician veterinar.

• Utilizarea mașinilor agricole și zootehnice;
• Analizarea părților anatomice și fiziologia 
animalelor;
• Prepararea și administrarea medicamentelor la 
animale;
• Examinarea și tratarea bolilor la animale;
• Expertizarea sanitar-veterinară a cărnii și 
produselor de origine animală.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Resurse naturale  
şi protecţia mediului

• Vei fi parte a unei echipe cu atribuții 
privind protejarea și dezvoltarea mediului 
înconjurător;
• Vei dobândi deprinderi și abilități necesare 
creșterii și menținerii stării de sănătate a 
animalelor domestice;
• Vei dezvolta abilități de coordonare a 
activităților de control a calității lucrărilor și 
a produselor în ferme agricole.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.



Meseria face diferența!Meseria face diferența!

67

Mihai 
Boghiu

Să îți alegi o carieră în viață nu este un lucru ușor. La mine cred că a fost invers: cariera m-a ales. Pot spune 
că există și o tradiție în familie în acest domeniu. Faptul că părinții mei încearcă să clădească o afacere 
din creșterea animalelor m-a determinat să aleg un liceu tehnologic, singurul din județul Bacău care are și 
profilul la care m-am gândit după ce m-am consultat cu părinții: calificarea de tehnician veterinar.
În momentul de față încerc să îmi lărgesc perspectiva și să adun suficiente fonduri pentru a demara ceva 
în domeniu, pe cont propriu. Am învățat termenii de specialitate, mi-am perfecționat competențele de 
exprimare în limba engleză și mai mult, reușesc să obțin venituri doar pe baza atestatului de tehnician 
veterinar, care îmi vor permite, alături de experiență, să îmi înființez propria exploatație agricolă, în 
domeniul creșterii animalelor.

Adolescenții trebuie să se gândească extrem de serios la viitor,  
să nu vâneze himere, să își ofere șansa să finalizeze cu succes un liceu și,  

în același timp, să obțină și o calificare ce le permite să se descurce în viață,  
fără ajutorul părinților, imediat după absolvire.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Absolvent al învățământului liceal, promoția 2018,  
la Liceul Tehnologic ”Jacques M. Elias”, Sascut, 
județul Bacău

Practica a derulat-o la S.C. ANTVET SVS S.R.L. Sascut

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC
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Tehnician 
ecolog şi 
protecţia 
calităţii 
mediului

• Caracterizarea ecosistemelor naturale și 
antropice;
• Investigarea ecosistemelor;
• Caracterizarea bazinelor hidrografice;
• Protejarea mediului înconjurător împotriva 
poluării;
• Gospodărirea apelor;
• Gestionarea deșeurilor și protecția mediului;
• Efectuarea analizelor chimice, instrumentale și 
biologice;
• Monitorizarea indicatorilor de calitate a apei, 
solului și aerului.

Ce poţi învăţa?

• Tehnician în protecția mediului 
(tehnician ecolog);
• Auditor de mediu;
• Monitor mediul înconjurător;
• Responsabil de mediu.

Meserie pentru TINEri!

Resurse naturale  
şi protecţia mediului

• Vei lua parte la activități de conservare 
a biodiversității și vei aplica reglementări 
naționale și internaționale privind dezvoltarea 
durabilă și grija față de mediul înconjurător;
• Îți vei dezvolta gândirea critică și 
capacitatea de a rezolva probleme specifice 
locului de muncă;
• Vei dobândi abilitatea de a soluționa sarcini 
de lucru complexe, vei recolta probe de apă, 
aer, sol și vei reuși să efectuezi analize ale 
factorilor de mediu.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Anca 
Negru

Am absolvit Liceul Tehnologic „Elie Radu”, Botoșani în anul 2018 și sunt studentă în anul II la Universitatea 
”Ștefan cel Mare”, Facultatea de Silvicultură, Specializarea Silvicultură. În perioada liceului, mi s-a oferit 
șansa să particip la numeroase activități de voluntariat și olimpiade, făcându-mi o idee de ansamblu 
asupra protecției mediului. În prezent mă focusez pe evaluarea factorilor naturali și arii protejate. Având 
modele pozitive de profesori implicați și deschiși, m-am adaptat ușor vieții de student și sunt implicată în 
proiecte de cercetare. Sunt ferm convinsă că în momentul în care voi absolvi, îmi voi găsi destul de ușor o 
slujbă în țară deoarece varietatea domeniului îmi permite să aleg ceea ce cred că mi se potrivește.

Specializarea este nouă, domeniul fiind în expansiune. Interdisciplinaritatea 
face profilul important și captivant. Am învățat aici evaluarea impactului, riscurile 
antropice, managementul apei, aerului și solului. Poți fi angajat analist, consultant 

sau monitor de mediu în firme de specialitate, după facultate.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Absolventă a învățământului liceal,  
promoția 2018, la Liceul Tehnologic  
„Elie Radu“, Botoșani, județul Botoșani

Practica a derulat-o la mai mulți operatori economici.

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC
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Tehnician 
analize 
produse 
alimentare

• Tehnician laborant analize produse 
alimentare.

• Efectuarea analizelor specifice în industria 
alimentară extractivă și fermentativă, în industria 
de morărit, panificație și produse făinoase;
• Efectuarea analizelor specifice la obținerea 
produselor de origine animală, în industria 
prelucrării legumelor și fructelor;
• Asigurarea calității produselor alimentare și 
identificarea falsificărilor prin analize de laborator.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Resurse naturale  
şi protecţia mediului

• Vei dobândi abilitățile necesare pentru 
organizarea și gestionarea activității aplicând 
procedee și norme specifice;
• Îți vei dezvolta capacitatea de a judeca și a 
lua decizii cu privire la problemele specifice 
locului de muncă;
• Vei aplica normele de sănătate și siguranță 
în laborator;
• Vei rezolva probleme complexe, precum 
pregătirea reactivilor, execuția analizelor 
materiilor prime folosite și ale produselor 
finite și interpretarea rezultatelor.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului și de opțiunea absolventului.
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Denisia 
Cojocaru 

Pe parcursul anilor de liceu am reușit să mă descopăr mai bine și am înțeles că pentru realizarea 
profesională este nevoie de înclinație spre un anumit domeniu, dar și de multă muncă. Cadrele didactice 
de cultură tehnică au descoperit în mine abilități de lucru în laborator, le-au cultivat și le-au dezvoltat. 
Sprijinul și aprecierea permanentă a acestora, mi-au dat încredere în forțele proprii și m-au responsabilizat, 
iar rezultatul obținut la Faza Națională a Olimpiadei la domeniul industrie alimentară de anul trecut (locul 
IV), la calificarea Analiza produselor alimentare, a fost rezultatul muncii pe parcursul unui an întreg. Pentru 
acest lucru și pentru multe altele, mulțumesc școlii în care învăț!

Consider că am făcut cea mai bună alegere pentru oportunitățile de angajare pe 
care le oferă această meserie și le sunt recunoscătoare celor care m-au îndrumat să 

vin aici. Recomand absolvenților de clasa a VIII-a să urmeze această calificare.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elevă în clasa a XII-a la Liceul Tehnologic 
„Ion Mincu“ Vaslui, județul Vaslui

Practica o derulează  
la mai mulți operatori economici

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC
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Tehnician 
în industria 
alimentară

• Exploatarea utilajelor și echipamentelor utilizate 
în industria alimentară;
• Aplicarea tehnologilor specifice în industria 
alimentară extractivă, în industria alimentară 
fermentativă;
• Aplicarea tehnologiilor specifice de obținere a 
produselor de origine animală, de prelucrare a 
legumelor și fructelor, de obținere a produselor de 
morărit și panificație.

• Tehnician în industria alimentară;
• Tehnician în industria alimentară 
extractivă;
• Tehnician în industria alimentară 
fermentativă;
• Tehnician în industria cărnii, laptelui și 
conservelor;
• Tehnician în morărit și panificație.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Resurse naturale  
şi protecţia mediului

• Vei putea să îți organizezi și să îți 
gestionezi activitățile prin procedee și norme 
specifice industriei alimentare;
• Îți vei dezvolta abilități și deprinderi pentru 
efectuarea analizelor de laborator privind 
calitățile nutritive ale materiilor prime 
folosite;
• Vei reuși să rezolvi probleme complexe, 
care implică organizarea, monitorizarea, 
controlul și înregistrarea datelor în cadrul 
proceselor tehnologice din industria 
alimentară.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului și de opțiunea absolventului.
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Marius Daniel 
Andone

Sunt un elev obișnuit, pasionat de tainele produselor alimentare, fapt pentru care am optat pentru acest 
traseu educațional. Practica în străinătate a fost o oportunitate care mi-a deschis noi orizonturi care deja 
mi-au fost conturate prin efectuare activității de instruire practică la agenții locali. Doresc să urmez o 
facultate de profil și să mă specializez în acest domeniu.
De ce? Pentru că domeniul Industriei Alimentare este parte integrantă din viață. Ce este mai frumos decât 
să înveți ce să produci și cum să produci în beneficiul organismului tău?
Haideți să compunem împreună o imagine reală, o imagine bazată pe elemente profesionale a ceea ce 
trebuie să consumăm pentru a fi ceea ce asteaptă societate de astăzi și de mâine de la noi!
„Suntem imaginea a ceea ce consumăm!“

Vă așteptăm să vedeți frumusețea vieții de licean  
și să producem și să analizăm alimente.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elev în clasa a-XI-a la Colegiul Agricol 
„Dimitrie Cantemir“ Huși, județul Vaslui

A derulat practica la Agrolachar  S.C.A.– 
Granada-Spania – 2019, Labmiaho-Laboratorio 
De Analises-Braga-Portugalia – 2020

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC
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Tehnician 
operator 
tehnică  
de calcul

• Realizarea echipamentelor electronice analogice 
și digitale;
• Evaluarea stării de funcționare a circuitelor și 
echipamentelor electronice;
• Realizarea rețelelor locale de calculatoare de mici 
dimensiuni;
• Asamblarea sistemelor de calcul;
• Instalarea sistemului de operare și a programelor 
specifice pentru calculatoarele personale;
• Instalarea sistemelor de operare pentru servere;
• Securizarea sistemelor de calcul și a rețelelor de 
calculatoare.

Ce poţi învăţa?

• Operator calculator electronic și rețele;
• Tehnician echipamente de calcul și 
rețele;
• Operator suport tehnic pentru servicii 
de comunicații electronice.

Meserie pentru TINEri!

Tehnic

• Vei fi capabil să îndeplinești sarcini 
cu caracter tehnic de montaj, punere în 
funcțiune, întreținere și depanare a sistemelor 
de calcul;
• Vei putea să instalezi și să configurezi 
sisteme de operare, drivere, aplicații, 
antiviruși, programe utilitare;
• Vei învăța să realizezi și să depanezi rețele 
de calculatoare de mici dimensiuni.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului și de opțiunea absolventului.



Meseria face diferența!Meseria face diferența!

75

Roxana-Monica 
Prunaru

Gimnaziul a trecut ca o clipă și momentul deciziei cu privire la viitorul meu se apropia. Ca orice adolescentă, 
visam să devin medic sau economist, acestea îmi păreau mie a fi meseriile de viitor. Totul a fost până într-o 
zi, când bunicul meu m-a luat deoparte zicându-mi că trebuie să vorbim despre ceva foarte important. Nu 
știam în acel moment că era vorba despre viitorul meu. Mi-a explicat lucruri care m-au făcut să înțeleg că 
o carieră de succes se bazează pe o meserie făcută din plăcere, o meserie căreia să i te dedici. Știa foarte 
bine că îmi petreceam serile în fața calculatorului încercând să îi descifrez tainele. I-am luat sfatul în 
considerare, știam că el însuși era un profesionist desăvârșit care își iubea meseria. Am studiat ofertele 
liceelor și am decis că tehnician operator tehnică de calcul este calificarea care se potrivește cel mai bine 
aspirațiilor mele.

E cool să înveți despre sistemele de operare, programe și aplicații, antiviruși și rețele 
de calculatoare! Poți face toate astea dacă urmezi cursurile la calificarea tehnician 

operator tehnică de calcul! Ai avantajul de a găsi cu ușurință un job, fiind TU cel care 
alege din multitudinea de oferte de muncă!

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elevă în clasa a XII-a la Liceul Tehnologic 
„Gheorghe Duca“ Constanța, județul Constanța

Derulează practica la S.C. BLIKE DEVELOPMENT S.R.L.

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC
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Tehnician 
mecatronist

• Proiectarea asistată de calculator;
• Montarea sistemelor mecanice pentru 
transmiterea şi transformarea mişcării;
• Asamblarea componentelor de bază ale 
subansamblurilor și ansamblurilor mecatronice;
• Acționarea electrică, hidraulică și pneumatică a 
sistemelor mecatronice;
• Asigurarea service-ului la beneficiar a produselor 
mecatronice.

• Tehnician mecanic;
• Tehnician mașini și utilaje;
• Tehnician mentenanță mecanică 
echipamente industriale.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Tehnic

• Vei putea să testezi prototipurile, să 
concepi și să realizezi scheme de montaj ale 
echipamentelor mecatronice;
• Vei avea capacitatea de a aplica principiile 
mecatronicii în aproape orice domeniu, având 
posibilitatea de a-ţi clădi o carieră în cele 
mai diverse industrii.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Cătălin 
Coțofană

Privind în trecut, consider că am făcut cea mai bună alegere atunci când am decis să urmez specializarea 
Tehnician mecatronist. Am fost ușor reticent inițial, deoarece m-am lovit de ideile preconcepute ale unor 
oameni.
Povestea mea este simplă: nu am putut termina liceul la timp, la 18 ani. Situația financiară de acasă m-a 
obligat să lucrez încă din adolescență. Desigur, ca muncitor necalificat. Acum am șansa să mă specializez 
și să obțin diplomă, ce îmi va deschide alte orizonturi și îmi va oferi mai multe șanse, mai multe alegeri pe 
piața muncii, deoarece tot ceea ce numim acum produs de înaltă tehnicitate este un produs mecatronic.
Sigur voi găsi în viitor un loc de muncă stabil și bine plătit atât pe piața internă, cât și internațională.

Când vreți să alegeți o meserie, ar fi bine să gândiți pe termen lung  
ce puteți face cu respectiva calificare, ce oportunități de dezvoltare profesională  

și ce câștig vă oferă.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elev în clasa a XIII-a la Colegiul Tehnic 
„Viceamiral Ioan Bălănescu“ Giurgiu, 
Județul Giurgiu

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC



Meseria face diferența!Meseria face diferența!

78

Tehnician 
proiectant 
CAD

• Tehnician proiectant mecanic;
• Tehnician mecanic;
• Tehnician prelucrări mecanice;
• Tehnician proiectant.

• Proiectarea asistată de calculator;
• Montarea sistemelor mecanice pentru 
transmiterea şi transformarea mişcării;
• Realizarea desenelor în 2D a pieselor mecanice;
• Realizarea desenelor în 3D a pieselor mecanice;
• Realizarea de prezentări multimedia.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Tehnic

• Vei îndeplini sarcini cu caracter tehnic de 
proiectare, desenare, verificare, exploatare 
şi punere în execuţie a desenelor specifice 
domeniului tehnic;
• Vei putea testa programele, concepe şi 
realiza scheme ale componentelor tehnice în 
domeniu;
• Vei căpăta deprinderi pentru controlul 
tehnic al desenelor, corectarea şi întreţinerea 
bibliotecilor de programe aplicative.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Iulian Constantin 
Toader

Dornic să devin un om de succes, am optat pentru Liceul Tehnologic „Dacia“ Pitești, calificarea profesională 
„Tehnician proiectant CAD“. Voiam o meserie de viitor! În anul școlar 2013 – 2014, m-am calificat la 
Olimpiada națională la disciplinele din aria curriculară „Tehnologii“, domeniul mecanică, desfășurată în 
județul Argeș, unde am obținut locul I. Am continuat pregătirea și în clasa a XII-a, astfel că, la Olimpiada 
Națională de la Cluj, am obținut premiul special pentru proba practică (tehnici de măsurare și proiectare 
CAD). Pe lângă instruirea teoretică, un rol esențial l-a avut practica efectuată la S.C. CARTEC TRADE S.R.L.
La momentul actual am terminat facultatea și sunt masterand la Advanced Techniques in Automotive 
Engineering cu predare în limba engleză, la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca. Lucrez de 3 luni la 
un mare operator economic din Cluj pe un post de Inginer Autovehicule Rutiere departamentul design și 
proiectare, în programe precum CREO și CATIA.

Un om de succes trebuie să împletească abilitățile și visele personale cu cerințele 
de pe piața muncii. Este nevoie de ambiție, muncă, dorință de perfecționare și 
afirmare. Domeniul proiectării asistate de calculator este foarte atractiv oferind 

satisfacții profesionale și materiale.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Absolvent al învățământului liceal, 
promoția 2015, la Liceul Tehnologic „Dacia“ 
Pitești, județul Argeș

A derulat practica la S.C. CARTEC TRADE S.R.L.

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC
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Tehnician 
electrician 
electronist 
auto

• Diagnosticarea şi realizarea intervenţiilor asupra 
automobilului;
• Montarea şi întreţinerea aparatelor electrice de 
joasă tensiune;
• Montarea şi întreţinerea maşinilor electrice;
• Pregătirea automobilului şi predarea către client;
• Manevrarea vehiculelor rutiere.

• Tehnician prestaţii vehicule.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Tehnic

• Vei îndeplini sarcini cu caracter tehnic 
de montaj, testare şi punere în funcţiune a 
mijloacelor de transport rutier;
• Vei fi capabil să analizezi starea 
de funcţionare a sistemelor electrice, 
electronice, mecanice, pneumatice şi 
hidraulice ale automobilului;
• Vei învăţa să urmăreşti realizarea 
activităţilor de testare, de întreţinere şi 
intervenţie asupra automobilelor.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Ioniță Aurelian 
Neagu

De mic mi-au plăcut mașinile și să meșteresc și am aflat de pe internet că Liceul Tehnologic „Mihai 
Eminescu“ Slobozia școlarizează calificarea tehnician electrician electronist auto. Am ales să urmez acest 
traseu profesional pentru că îmi place să ajut în timpul liber un mecanic auto din satul meu natal care 
îmi împărtășește din experiența sa, iar acasă am un mic garaj în care meșteresc singur, aplicând ceea ce 
învăț. În clasa a XII-a vom avea lecții de conducere auto gratuite, ceea ce mă bucură mult. Pentru mine, 
electricitatea și mecanica auto nu sunt o nebuloasă, știu cum să abordez deja o instalație electrică a unui 
automobil pentru a o face să funcționeze. 
A urma un liceu tehnologic astăzi este un mare avantaj deoarece înveți o meserie. Competențele dobândite 
în perioada școlarizării și pasiunea mea pentru tehnică mă vor ajuta să ocup un loc bun și bine plătit pe 
piața muncii.

Urmează această calificare printr-un liceu tehnologic pentru că  
o meserie te face mai înțelept, mai talentat și responsabil. Dacă ești pasionat  

cu adevărat și îți place ceea ce faci, urmează-ți visul!

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elev în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic  
„Mihai Eminescu“ Slobozia, județul Ialomița

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC



Meseria face diferența!Meseria face diferența!

82

Tehnician 
în instalații 
electrice 

• Măsurarea mărimilor electrice în curent continuu 
și în curent alternativ;
• Montarea și întreținerea aparatelor electrice de 
joasă tensiune și a mașinilor electrice;
• Utilizarea sistemelor de automatizare în procesele 
tehnologice;
• Dimensionarea instalațiilor electrice;
• Asigurarea continuității alimentării cu energie 
electrică;
• Asigurarea funcționalității instalațiilor electrice.

• Tehnician energetician/electrician.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Tehnic

• Vei fi capabil să realizezi lucrări de 
întreținere a instalațiilor și echipamentelor 
electrice de joasă tensiune;
• Vei putea să asiguri partea de dimensionare 
a proiectelor de instalații electrice și să 
exploatezi aceste instalații;
• Vei învăța să desfășori activități specifice 
stațiilor și posturilor de transformare 
aparținând sistemului de transport și 
distribuție a energiei electrice.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Iulia Nicoleta 
Băluță

Încă din clasele primare, influențată de renumele liceului, ce odinioară se numea „Electroargeș“, am decis 
să urmez cursurile cu profil electric ale acestui liceu. Este adevărat că atunci când am început liceul, 
eram ușor confuză, însă, odată cu trecerea timpului, contactul cu știința, cu tehnica din laboratoarele de 
specialitate m-a ajutat să mă adaptez rigorilor de licean. Am avut parte de profesori foarte devotați, astfel, 
la olimpiade am obținut locul al II-lea pe județ, iar anul acesta, în clasa a XII-a, am obținut premiul întâi cu 
media 9,25. Am avut oportunitatea să fac practică la „ElectroArgeș“, unde am văzut ce înseamnă munca 
într-o fabrică, am cunoscut oameni care, pe lângă faptul că iubesc ceea ce fac, m-au tratat foarte frumos și 
atent ca și cum eram și eu o parte din marea lor familie. Pe lângă activitățile legate de partea tehnică, am 
făcut și voluntariat cu copilași ce provin din familii defavorizate. Am participat și la concursuri de engleză 
cu eseuri și desene unde am obținut mai multe premii.

Pentru tot ceea ce vă doriți să îndepliniți în viață este nevoie de mult efort și 
de multă dăruire. De aceea trebuie să alegeți o meserie plecând de la chemarea 

interioară și să nu renunțați la idealuri. Vă doresc multă inspirație!

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elevă în clasa a XII-a la Liceul Tehnologic 
Ferdinand I, Curtea de Argeș, județul Argeș

Derulează practica la S.C. ELECTROARGEȘ S.A.

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC
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Tehnician în 
automatizări

• Efectuarea de măsurări tehnice în electronică;
• Realizarea circuitelor logice combinaționale cu 
circuite integrate digitale;
• Realizarea echipamentelor electronice analogice 
şi digitale;
• Evaluarea stării de funcţionare a circuitelor și 
echipamentelor electronice;
• Utilizarea sistemelor de reglare automată.

• Operatori dispecer sisteme de 
monitorizare şi aparatură de control;
• Tehnician pentru sisteme şi instalaţii 
de limitare şi stingere a incendiilor.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Tehnic

• Vei testa prototipurile, vei concepe şi 
realiza scheme de automatizare;
• Vei fi capabil să contribui la estimarea 
cantităţilor şi costurilor materiale, la 
estimarea forţei de muncă necesare pentru 
realizarea sistemelor de automatizare;
• Vei învăţa să asiguri controlul tehnic 
al sistemelor de automatizare în vederea 
funcţionării conform specificaţiilor şi 
reglementărilor date.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Adrian 
Mihai

Unii oameni încep încă din copilărie să îşi construiască visul, influenţaţi sau nu de anumite conjuncturi 
sau experienţe. Povestea mea a început mai târziu, după o analiză a propriului potenţial, într-un moment 
important, finalizarea cursurilor şcolii profesionale şi a fost propria mea alegere. Mă consider norocos pentru că 
am avut inspiraţia şi puterea să mă îndrept cu toate forţele către ceea ce am simţit că pot face mai bine. Am 
înţeles atunci că învăţarea trebuie să continue şi m-am înscris la liceu, calificarea “Tehnician în automatizări”. 
Aceasta a fost, iniţial, o provocare care m-a determinat să intru într-o competiţie cu mine însumi. Circuitele şi 
componentele electronice mi-au deschis noi perspective de cunoaştere a evoluţiei tehnologice. Am început să 
învăţ mai mult şi mai bine, participând la olimpiada interdisciplinară tehnică-specializarea Automatizări, unde 
am obţinut premiul I  la faza judeţeană în 2019. Pasul decisiv în configurarea mea ca tehnician în automatizări 
a fost efectuarea practicii la compania SOFIDEL ROMÂNIA SA Călăraşi. Interacţiunea cu muncitori, specialişti, 
experţi, m-a pus în situaţii de învăţare inedite. În curând, voi fi absolvent al liceului tehnologic și îmi doresc 
să-mi continui povestea ca tehnician în automatizări, angajat al firmei în care m-am format.

Piața muncii are o nevoie uriașă de absolvenți calificați ai liceelor tehnologice. 
Optați pentru domeniul Electronică Automatizări, pentru a vă dezvolta o carieră 
aparținând viitorului muncii! Împreună cu roboții și elementele de automatizare  

veți transforma poveștile copilăriei în realitate!

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elev în clasa a XII-a, la Liceul Tehnologic 
„Nicolae Bălcescu“ Oltenița, județul Călărași

Derulează practica la Sofidel Romania S.A. Călărași

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC
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Tehnician 
mecanic 
pentru 
întreţinere  
şi reparaţii

• Montarea sistemelor mecanice pentru 
transmiterea şi transformarea mişcării;
• Proiectarea asistată de calculator;
• Monitorizarea exploatării maşinilor, utilajelor şi 
instalaţiilor;
• Detectarea defectelor;
• Coordonarea lucrărilor de mentenanţă a maşinilor, 
utilajelor şi instalaţiilor.

• Tehnician maşini şi utilaje;
• Tehnician mecanic;
• Tehnician mentenanţă mecanică 
echipamente industriale.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Tehnic

• Vei căpăta cunoştinţe teoretice şi practice 
necesare realizării operaţiilor de analiză, 
planificare, organizare, coordonare şi 
control al lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 
specifice domeniului mecanic;
• Vei îndeplini sarcini cu caracter tehnic în 
activitatea de construcţii maşini;
• Vei fi capabil să concepi, să construieşti, 
să montezi, să utilizezi, să întreţii şi să repari 
maşini, motoare si instalatii mecanice.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Eduard Nicolae 
Radu

De mic am fost curios și mi-a plăcut să demontez tot ce găseam în jur. Din păcate, trebuia să le pun la loc 
și nu reușeam întotdeauna. Mai târziu, am început să ”repar ” lucruri prin casă. Această pasiune a mea a 
fost observată și încurajată de vărul meu, care a lucrat ca mecanic în diferite întreprinderi.
Într-o zi, am avut un mic accident și motocicleta mea a devenit nefuncțională. Cum nu aveam posibilitatea 
să o repar într-un service, am decis să încerc singur. Folosind cunoștințele, abilitățile practice căpătate 
în școală și atelierul vărului meu, am demontat, am înlocuit piesele defecte, le-am montat și în final am 
reușit. Ce bucurie!!!  Am fost mândru de reușita mea! Motocicleta funcționează!
Meseria îți dă siguranța zilei de mâine. Pentru mine, această meserie înseamnă să îmi împlinesc visul de a 
fi un mecanic priceput și să îmi pot deschide in viitor propriul atelier de reparații.

Când vrei să alegi ce școală vei urma, ar fi bine să te gândești la ce te ajută în viitor. 
Îți oferă o perspectivă bună de angajare? Dacă alegi o calificare  

în domeniul mecanic, este imposibil să nu găsești un loc de muncă. Nu îi lăsa  
pe alții să decidă pentru tine! Alege singur și vino alături de noi!

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elev în clasa a XI-a la Liceul Tehnologic  
„Goga Ionescu“ Titu, județul Dâmbovița

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC
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Tehnician 
electromecanic

• Utilizarea sistemelor de acționare din instalațiile 
electromecanice;
• Planificarea, organizarea și asigurarea calității 
proceselor tehnologice;
• Utilizarea aplicațiilor de proiectare asistată de 
calculator;
• Supravegherea sistemelor de automatizare din 
instalațiile electromecanice;
• Asigurarea mentenanței instalațiilor 
electromecanice.

• Tehnician electromecanic;
• Tehnician energetician/ electrician;
• Tehnician mentenanță, 
electromecanică-automatică, 
echipamente industriale;
• Tehnician mașini și utilaje.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Tehnic

• Vei îndeplini sarcini cu caracter tehnic de 
montaj, punere în funcțiune, întreținere și 
reparare a instalațiilor electromecanice;
• Vei fi capabil să testezi prototipurile, să 
concepi și să realizezi scheme de montaj 
ale instalațiilor, să contribui la estimarea 
cantităților și costurilor materiale, la 
estimarea necesarului de forță de muncă;
• Vei învăța să asiguri controlul tehnic 
al instalațiilor și întreținerea sistemele 
electromecanice.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Cosmin Daniel 
Pantazi

Alegerea calificării profesionale a fost determinată în mod decisiv de completarea și interpretarea unui 
chestionar de aptitudini, aplicat în clasa a VIII-a, în vederea orientării școlare și profesionale. Atunci mi s-a 
confirmat că am o înclinație către domeniul tehnic și am putut să le justific alor mei dorința din copilărie 
de a primi cadou doar mașinuțe cu telecomandă. Imediat cum le primeam, le dezasamblam, curios să văd 
cum funcționează. Deși eram mereu dojenit că nu apreciez cadourile primite, am continuat să explorez tot 
ce se defecta prin casă: fierul de călcat, aspiratorul, fierbătorul de apă. Spre marea bucurie a mamei, într-o 
zi am reușit, după atâtea încercări, să repar fierul de călcat care se defectase. Spre finalul clasei a VIII-a, 
au venit în școala noastră 2 profesori de la Liceul Tehnologic ”Dan Mateescu” Călărași care ne-au prezentat 
oferta școlară pentru clasa a IX-a. Atunci am aflat că există o calificare profesională intitulată ”Tehnician 
electromecanic”, unde pot învăța să repar diferite instalații și utilaje, practic să le asigur mentenanța 
și am hotărât că este ceea ce mi se potrivește. În cei 4 ani de liceu, am acumulat cunoștințe teoretice și 
practice referitoare la instalații tehnologice și modul de funcționare al acestora și aștept cu nerăbdare să 
mă angajez pentru a le putea aplica. 

Vă recomand acest profil, deoarece vă formează competențe  
care vă vor ajuta atât în viața de zi cu zi, cât și în traseul profesional,  

asigurându-vă accesul la un loc de muncă bine plătit.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elev în clasa a XII-a la Liceul Tehnologic  
„Dan Mateescu“ Călărași, județul Călărași

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC
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Tehnic

• Vei avea oportunitatea de a te integra rapid 
pe piața muncii internă și internațională, dat 
fiind numărul mare și diversitatea operatorilor 
de transport;
• Poți obține satisfacții materiale și 
profesionale deosebite, activitatea de 
transport fiind în continuă modernizare;
• Această calificare îți va oferi posibilitatea 
de a-ți deschide propria afacere ca furnizor 
de servicii de transport.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului și de opțiunea absolventului.

Tehnician 
transporturi

• Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport;
• Programarea, coordonarea și monitorizarea 
transporturilor și activităților logistice;
• Operarea cu documentele de transport;
• Programarea și monitorizarea activităților de 
întreținere/ îngrijire zilnică, revizie tehnică, reparare 
a mijloacelor de transport;
• Manevrarea vehiculelor rutiere;
• Optimizarea costurilor de transport.

Ce poţi învăţa?

• Referent TIR și tranzite;
• Inspector de trafic rutier;
• Agent transporturi;
• Controlor trafic;
• Impiegat auto;
• Verificator documente expediție;
• Agent transporturi (externe/interne).

Meserie pentru TINEri!
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Andrei - Iulian 
Popa

Chiar dacă am absolvit clasa a VIII-a în localitatea Munteni-Buzău din județul Ialomița, am optat pentru 
a continua clasa a IX-a la Liceul Auto din Călărași, fiind motivat de către familie. Aici am început cursurile 
liceale de profil în septembrie 2016 și am promovat cu succes clasele IX-XI, actualmente fiind înscris în 
clasa a XII-a. Practica la S.C. DIVERTIS TUDOR S.R.L. m-a ajutat să mă specializez pentru activitățile 
realizate cu deosebire în coordonarea și monitorizarea activităților de transport rutier și gestionarea pe 
calculator a acestor activități. Acum mă bucur pentru alegerea făcută și mă voi pregăti în continuare cu 
interes și pasiune pentru viitoarea profesie de tehnician transporturi.

Calificarea de tehnician în transporturi vă oferă posibilitatea de a lucra în medii 
diferite: coordonarea activităților de transport rutier, feroviar, naval, aerian. Veți găsi 

ușor un loc de muncă atât în țară, cât și în străinătate.

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elev în clasa a XII-a,  
la Liceul Tehnologic Transporturi Auto  
Călărași, județul Călărași

Derulează practica la S.C. DIVERTIS TUDOR S.R.L.

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC
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Ghid de orientare în carieră 
prin învăţământul profesional, 
dual și liceal tehnologic
Mulțumim colegilor care au contribuit la realizarea materialului de față:

Ministerul Educației și Cercetării

• Jean BADEA, Director de cabinet ministru

• Cristian TĂNASE, Purtător de cuvânt
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Ghid de orientare în carieră 
prin învăţământul profesional, 
dual și liceal tehnologic
Mulțumim colegilor care au contribuit la realizarea materialului de față:

Centrul Național de Dezvoltare  

a Învățământului Profesional și Tehnic (CNDIPT)

• Dalia-Maria MIRCEA-DĂRĂMUȘ, Director

• Felicia Ioana SĂNDULESCU, Director adjunct

• Florin Gheorghe MĂRGINEAN, Șef Serviciu Prognoză, Dezvoltare și Oferta 

Educațională IPT

• Dana Carmen STROIE, Șef Serviciu Programe de Formare Profesională  

și Asigurarea Calității în IPT
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Ghid de orientare în carieră 
prin învăţământul profesional, 
dual și liceal tehnologic
Mulțumim colegilor care au contribuit la realizarea materialului de față:

Inspectori Coordonatori regionali CNDIPT:

• Florentina VASILESCU, Regiunea Nord Est

• Mihaela MANOLI, Regiunea Nord Est

• Luminița TURCU, Regiunea Sud Est

• Suzana Camelia ILIE, Regiunea Sud Muntenia

• Rodica ALBU, Regiunea Sud Muntenia

• Lucia PURCĂREANU, Regiunea Sud Vest Oltenia

• Laura NICORAȘ, Regiunea Vest

• Rodica URDĂ-Cîmpean, Regiunea Nord Vest

• Livia POP, Regiunea Nord Vest

• Simona SANDU, Regiunea Centru

• Alexandru Gabriel RADU, Regiunea Centru

Inspectori de specialitate Curriculum CNDIPT:

• Carmen RĂILEANU

• Cecilia CRĂCIUN

• Ana Maria RĂDUCAN
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Meseria face 
diferența!

Meseria face 
diferența!

GHID DE ORIENTARE ÎN CARIERĂ
PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC

O campanie pentru TINEri

www.edu.ro
www.alegetidrumul.ro

CENTRUL NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 
PROFESIONAL ȘI TEHNIC


