
TEHNICIAN ÎN  

ACTIVITĂȚI DE  

COMERȚ 

 
 

 

 

Domeniul de pregătire profesională: Comerț 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Tehnicianul în activități de comerț este acea persoana care vinde/cumpără pe piață, dezvoltă 

legături cu parteneri externi, este un bun negociator și este capabil să evalueze produsele sau 

serviciile la adevărata lor calitate pentru a putea justifica prețurile. Are competențe cheie necesare 

unei bune comunicări, atât cu persoanele cu care intră în contact cât și în cadrul echipei de lucru, 

competențe de utilizare a softurilor specific, și aplică tehnici de îmbunătățire a calității la locul de 

muncă.  

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări:  

• Gestionarea unității comerciale 

• Administrarea ofertei de mărfuri 

• Înregistrarea operațiilor economico-financiare 

• Întocmirea situațiilor financiare 

• Aplicarea tehnicilor de negociere și contractare 

• Verificarea calității produselor comercializate 

• Completarea documentelor specific livrării produelor 

• Utilizarea tehnicilor de promovare a produselor 

• Asigurarea calităţii produselor şi serviciilor 

 

Unități de învățământ:  

• Colegiul Economic "Emanuil Gojdu" Hunedoara- Intensiv Engleză 



 

TEHNICIAN ÎN 

ACTIVITĂȚI  

ECONOMICE 
 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Economic 

 

 
Descrierea succintă a calificării:  

Tehnician în activităţi economice este o calificare ce îmbină activităţi complexe, caracterizate prin 

interdisciplinaritate. Astfel analizează şi valorifică oportunităţile mediului economic, promovează 

misiunea şi valorile firmei. Pe lângă activităţile specifice, tehnicianul în activităţi economice îşi 

dezvoltă competenţe cheie importante pentru viitoarele activităţi referitoare la comunicare în 

limba maternă, matematică, ştiinţe şi tehnologii noi, utilizate la locul de muncă, competenţe 

digitale, civice şi sociale, de asumare a iniţiativei şi dezvoltare a antreprenoriatului, 

interculturalitate şi învăţare pe tot parcursul vieţii. 

  

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

• Utilizarea metodelor, procedeelor şi principiilor contabilităţii 

• Organizarea activităţii unităţilor economice 

• Asigurarea calităţii produselor şi serviciilor 

• Evaluarea oportunităţilor de piaţă 

• Aplicarea politicilor de marketing 

• Înregistrarea operaţiilor economico – financiare 

• Aplicarea tehnicilor de negociere şi contractare 

• Utilizarea softului în contabilitate 

• Aplicarea procedeelor statistice şi financiare 

 

 
Unități de învățământ: 

• Colegiul Economic "Emanuil Gojdu" Hunedoara - Intensiv Engleză 

• Colegiul Economic "Hermes" Petroșani 

• Colegiul Tehnic "Constantin Brâncuși" Petrila 

• Liceul Tehnologic Agricol "Al. Borza" Geoagiu 

• Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" Deva - Intensiv Engleză 



 

TEHNICIAN  

ÎN TURISM 
 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Turism și alimentație 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Tehnicianul în turism promovează şi vinde programe şi servicii turistice, planifică şi organizează 

servicii turistice pentru clienţi, comunică informaţii necesare clienţilor despre serviciile cazare, 

masă, transport, agrement, acces la atracţiile din zonă, rezolvă prompt solicitările şi reclamaţiile, 

în măsura competenţei lor, oferă explicaţii privind contractul cadru şi clauzele contractuale. Asistă 

turiştii care au aderat la oferta furnizorilor de servicii turistice, contribuie la asigurarea serviciilor 

contractate, întreţin un dialog permanent cu turiştii şi acţionează pentru îmbunătăţirea programelor 

turistice pe care le derulează/ organizează. 

 
Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări:  

• Asigurarea calităţii în turism şi alimentaţie 

• Organizarea activităţii în unităţile de primire turistică 

• Realizarea proceselor de bază în alimentaţie 

• Valorificarea patrimoniului turistic 

• Evaluarea oportunităţilor de piaţă 

• Aplicarea politicilor de marketing 

• Înregistrarea operaţiilor economico– financiare 

• Întocmirea situaţiilor financiare 

• Aplicarea tehnicilor de negociere şi contractare 

• Derularea activităţii în agenţia de turism 

 

Unități de învățământ:  

• Colegiul Economic "Emanuil Gojdu" Hunedoara - Intensiv Engleză 

• Colegiul Economic "Hermes" Petroșani - Intensiv Engleză 

• Liceul Teoretic "I. C. Brătianu" Hațeg 

• Liceul Tehnologic "Mihai Viteazu" Vulcan 

• Liceul Tehnologic Agricol "Al. Borza" Geoagiu 

• Liceul Tehnologic "Grigore Moisil" Deva - Intensiv Franceză 

• Liceul Tehnologic "Retezat" Uricani - Intensiv Engleză 

• Liceul Tehnologic Lupeni 

• Liceul Teoretic "Teglas Gabor" Deva – predare în limba maghiară 



 

TEHNICIAN ÎN  

INSTALAȚII  

ELECTRICE 
 

 

 

 
 
 

Domeniul de pregătire profesională: Electric 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Această calificare asigură formarea unor competenţe tehnice generale, specifice domeniului tehnic 

şi a competenţelor cheie necesare inserţiei pe piaţa muncii. Competenţele tehnice specializate 

permit absolvenţilor să realizeze lucrări de întreţinere a instalaţiilor şi echipamentelor electrice de 

joasă tensiune, să asigure partea de dimensionare a proiectelor de instalaţii electrice şi să 

exploateze aceste instalaţii. Cunoştinţele dobândite permit şi desfăşurarea de activităţi specifice 

staţiilor şi posturilor de transformare aparţinând sistemului de transport şi distribuţie a energiei 

electrice.  

 
Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări:  

• Realizarea lucrărilor de tehnologie generală în electrotehnică 

• Realizarea componentelor echipamentelor electrice 

• Măsurarea mărimilor electrice în curent continuu 

• Măsurarea mărimilor electrice în curent alternativ 

• Montarea şi întreţinerea aparatelor electrice de joasă tensiune 

• Montarea şi întreţinerea maşinilor electrice 

• Utilizarea sistemelor de automatizare în procesele tehnologice 

• Realizarea sistemelor de acţionare electrică 

• Dimensionarea instalaţiilor electrice 

• Asigurarea continuităţii alimentării cu energie electrică 

• Asigurarea funcţionalităţii instalaţiilor electrice. 

 
 

Unități de învățământ:  

• Liceul Teoretic "I. C. Brătianu" Hațeg 

 



 

TEHNICIAN  

TRANSPORTURI 
 

 
 
 
 
 
 
 

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Tehnicianul transporturi este capabil să opereze cu documente de transport, să analizeze mărfurile 

în vederea transportării şi depozitării, să realizeze operaţii specific planificării şi derulării unor 

activităţi de transport, să planifice reviziile tehnice în conformitate cu legislaţia în vigoare, să 

coordoneze şi să monitorizeze activităţi de reparare a mijloacelor de transport. 

 

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări:  

• Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport 

• Coordonarea transportului şi activităţilor logistice 

• Manevrarea vehiculelor rutiere  

• Monitorizarea exploatării maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor 

• Montarea sistemelor mecanice pentru transmiterea şi transformarea mişcării 

 

 

 

Unități de învățământ:  

• Liceul Teoretic "Transilvania" Deva 

• Liceul Tehnologic "Matei Corvin" Hunedoara 

 

 

 



 
 

 

TEHNICIAN DE 

TELECOMUNICAȚII 
 

 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Electronică automatizări 

 

Descrierea succintă a calificării: 

Tehnicianul de telecomunicaţii este capabil să execute lucrări de instalare, întreţinere şi depanare 

reţele de telecomunicaţii şi terminale specifice acestora, conform specificaţiilor şi reglementărilor, 

aplicând legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea 

şi stingerea incendiilor, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă, 

dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, 

consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru 

lucrul bine făcut. 

 

 
Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări:  

• Utilizarea semnalelor şi mediilor de comunicaţii electronice 

• Utilizarea tehnicilor şi sistemelor pentru comunicații electronice 

• Instalarea sistemului de operare şi a programelor specifice pentru calculatoarele personale 

• Utilizarea serviciilor de reţea şi protecţia sistemelor de calcul 

• Realizarea lucrărilor de bază mecanice și electrice necesare în domeniul electronică 

automatizări 

• Evaluarea stării de funcţionare a a circuitelor și echipamentelor electronice 

 

 

Unități de învățământ: 

• Liceul Teoretic "Transilvania" Deva – Bilingv italiană /  Bilingv engleză



 

TEHNICIAN 

OPERATOR  

TEHNICĂ  

DE CALCUL 
 

 

 

 

 
 
 

Domeniul de pregătire profesională: Electronică automatizări 

 

Descrierea succintă a calificării: 

Tehnicianul operator tehnică de calcul este capabil să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de 

montaj, punere în funcţiune, întreţinere şi depanare a sistemelor de calcul. De asemenea, asigură 

suport tehnic pentru utilizatori, instalează și configurează sisteme de operare, drivere, aplicații, 

antiviruși, programe utilitare. Realizează și depanează rețele de calculatoare de mici dimensiuni.  

 
Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

• 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 

• Evaluarea stării de funcţionare a a circuitelor și echipamentelor electronice 

 

 

Unități de învățământ:  

• Colegiul Tehnic "Constantin Brâncuși" Petrila 

• Liceul Tehnologic "Dimitrie Leonida" Petroșani 

 



 

TEHNICIAN  

PROIECTANT CAD 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică  

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Tehnicianul proiectant CAD îndeplinește sarcini cu caracter tehnic de proiectare, desenare, 

verificare, exploatare şi punere în execuţie a desenelor specifice domeniului tehnic. Testează 

programele, concep şi realizează scheme ale componentelor tehnice în domeniu, contribuie la 

estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare. Asigură 

controlul tehnic al desenelor, corectează şi întreţine bibliotecile de programe aplicative în 

concordanţă cu specificaţiile şi reglementările în vigoare.  

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări:  

• Realizarea desenelor în 2D a pieselor mecanice 

• Realizarea desenelor în 3D a pieselor mecanice 

• Realizarea de prezentări multimedia 

• Realizarea desenului tehnic pentru organe de mașini 

• Realizarea desenelor de ansamblu 

• Proiectarea asistată de calculator 

 

 
 Unități de învățământ: 

• Liceul Tehnologic "Mihai Viteazu" Vulcan 

• Liceul Tehnologic de Transport Feroviar "Anghel Saligny" Simeria  

 



 

TEHNICIAN 

VETERINAR 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Agricultură 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Calificarea Tehnician veterinar asigură dobândirea deprinderilor, cunoştinţelor şi abilităţilor 

necesare creşterii şi menţinerii stării de sănătate a animalelor domestice, întocmirii documentelor 

de evidenţă economică, aplicării legislaţiei privind securitatea şi sănătatea la locul de muncă, 

rezolvării problemelor specifice locului de muncă, dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii, 

consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii. 

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări:  

• Analizarea părţilor anatomice şi fiziologia animalelor 

• Prepararea administrarea medicamentelor la animale 

• Examinarea şi tratarea bolilor la animale 

• Expertizarea sanitar-veterinară a cărnii şi produselor de origine animală 

 

 

Unități de învățământ:  

• Liceul Tehnologic Agricol "Al. Borza" Geoagiu 



 

TEHNICIAN ÎN 

SILVICULTURĂ 

ȘI EXPLOATĂRI  

FORESTIERE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Silvic 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Tehnicianul în silvicultură și exploatări foretiere, absolvent cu certificat de competențe 

profesionale va desfășura sarcini de supraveghere, coordonare, execuție, planificare și organizare 

a lucrărilor de regenerare, îngrijire și conducere a arboretelor, de producere a materialului 

forestier pentru împăduriri, a lucrărilor de cultură, protecția și expoatera pădurilor, de executare 

sistematică, integral sau parțial, a controalelor, în cantoane privind aplicarea măsurilor de pază, 

conservare și protejare a fondului forestier, salmonicol și cinegetic, de valorificare a produselor 

nelemnoase ale pădurii. De asemenea va avea competențe de coordonarea lucrului în echipă, de 

aplicare și verificare a respectării normelor de sănătate și securitate în muncă. 

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări:  

• Organizarea lucrărilor de cultură a speciilor lemnoase forestiere 

• Organizarea lucrărilor de inventariere, cubare, sortare și exploatare a arboretelor 

• Organizarea lucrărilor de pază, protecție și conservare a pădurilor 

• Organizarea lucrărilor de gospodărire a fondurilor de vânătoare și salmonicole 

• Aplicarea lucrărilor de valorificare a produselor nelemnoase ale pădurii 

• Aplicarea lucrărilor de exploatare a produselor lemnoase 

 

Unități de învățământ: 

• Liceul Tehnologic Agricol "Al. Borza" Geoagiu 



 

TEHNICIAN 

ELECTROMECANIC 
 

 

 

 

 
 
 

Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Tehnicienii electromecanici vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, 

punere în funcțiune, întreținere și reparare a instalațiilor electromecanice. Testează prototipurile, 

concep și realizează scheme de montaj ale instalațiilor, contribuie la estimarea cantităților și 

costurilor materiale, la estimarea forței de muncă necesară. Asigură controlul tehnic al 

instalațiilor, întreține sistemele electromecanice în vederea funcționării specificației și 

reglementarilor. 

 
Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări:  

• Reprezentarea pieselor și a instalațiilor utilizând desenul tehnic 

• Efectuarea operatiilor de prelucrare mecanică 

• Realizarea circuitelor electrice 

• Măsurarea mărimilor neelectrice și electrice 

• Asamblarea componentelor maşinilor şi sistemelor mecanice 

• Utilizarea echipamentelor electrice şi de automatizare în instalații electromecanice 

• Utilizarea și reglarea sistemelor electro-hidropneumatice în instalaţii 

• 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 

 

Unități de învățământ: 

 

• Liceul Tehnolgic "Ovid Densușianu" Călan  



 

TEHNICIAN 

MECATRONIST 
 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Absolvenții nivelului patru, liceu tehnologic, calificarea Tehnician mecatronist, vor fi capabili să 

îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în funcțiune, întreținere, exploatare și 

reparare a sistemelor mecatronice. Testează prototipurile, concep și realizează scheme de montaj 

ale echipamentelor mecatronice, contribuie la estimarea cantităților și costurilor materiale, la 

estimarea forței de muncă necesare. Asigură controlul tehnic al instalațiilor, întreține sistemele 

mecatronice în vederea funcționării conform specificațiilor și reglementărilor. 

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări:  

• Asamblarea componentelor de bază ale subansamblurilor și ansamblurilor mecatronice 

• Acționarea electrică, hidraulică și pneumatică a sistemelor mecatronice 

• Senzori, traductoare și automate programabile 

• Asigurarea service-ului la beneficiar a produselor mecatronice 

• Monitorizarea exploatării maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor 

• Montarea sistemelor mecanice pentru transmiterea şi transformarea mişcării 

 
 

Unități de învățământ: 

 

• Liceul Tehnologic Lupeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEHNICIAN  

MULTIMEDIA 
 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Producție media 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Tehnician multimedia execută activităţi care presupun: prelucrare şi îmbinarea de grafică, 

imagine, sunet, animaţie, secvenţe video utilizând tehnologiile digitale (sistemul multimedia) 

prin care se creează şi se redă conţinut interactiv, aplicând legislaţia şi reglementările privind 

securitatea şi sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, utilizând limbajul 

tehnic de specialitate, asumându-şi responsabilităţile şi rolurile care îi revin în echipă, 

dezvoltându-şi capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului de muncă, 

consolidându-şi atitudini de corectitudine, respect, încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru 

lucrul bine făcut. 

  

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări:  

• Determinarea condiţiilor tehnice necesare captării imaginii 

• Manevrarea echipamentelor de filmare 

• Măsurarea parametrilor de funcționare specifici 

• Captarea şi redarea sunetului la parametri optimi 

• Planificarea şi organizarea producţiei 

• Selectarea informaţiilor audiovizuale pentru diferite aplicaţii media 

• Procesarea digitală a textului şi a imaginii pentru realizarea produselor multimedia 

• Procesarea digitală a secvenţelor audio-video pentru realizarea produselor multimedia 

• Crearea produselor multimedia 

 
Unități de învățământ: 

• Liceul Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEHNICIAN PENTRU  

TEHNICI ARTISTICE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Arte plastice și decorative 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Absolvenţii vor susţine la sfârşitul şcolarizării de patru ani un examen de competenţe 

profesionale care le va permite să se angajeze la diverse firme care au ca obiect de activitate 

amenajări, decor, creare de imagine sau urmează cursurile Facultăţilor de arte 

plastice la specializări diverse precum: pictură, sculptură, grafică, foto-video procesare 

computerizată a imaginii, pedagogia artelor plastice şi decorative, conservare-restaurare, 

ceramică – sticlă – metal, design, arte textile, design textil, design vestimentar.  

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări:  

• Promovarea artei și culturii prin metode și mijloace specifice domeniului 

• Manevrarea instrumentelor și tehnicilor de lucru în domeniul artelor plastice și decorative 

• Efectuarea studiilor de documentare la obiective culturale 

• Realizarea schițelor, planșelor, machetelor folosind tehnicile artistice 

• Utilizarea mijloacelor specifice comunicării artelor vizuale artistice 

• Abilităţi necesare în studiul formei şi culorii ( observaţia, analiza, reprezentarea); 

• Capacitatea de a demonstra însuşirea cunoştinţelor teoretice şi practice necesare  operării cu 

materiale şi tehnici specifice domeniului artelor plastice şi decorative. 

 

 

 

Unități de învățământ: 

• Liceul de Arte ”Sigismund Toduță” Deva 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUMENTIST, 

CORIST 
 

 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Muzică 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Instrumentistul interpretează în manieră instrumentală piese muzicale aparținând unor genuri 

diverse, își alcătuiește un repertoriu adecvat potențialului artistic propriu și interpretează piese 

instrumentale în contextul unor evenimente. Coristul studiază, memorează partituri și arii 

muzicale din diferite repertorii, interpretează bucăți muzicale live în fața publicului, 

armonizându-și vocea cu cea a colegilor de cor, pentru a a da o notă unitară interpretării; citește 

partituri muzicale și cântă ca membru al unui cor. La sfârşitul anilor de studiu vor susţine 

examenul de competenţe profesionale prin care vor fi atestaţi ca instrumentişti şi corişti cu studii 

medii. Vor putea să activeze ca instrumentişti şi corişti în formaţiile instrumentale, ansambluri 

artistice profesioniste, coruri şi orchestre filarmonice. Îşi pot continua studiile superioare la orice 

instituţie de învăţământ superior muzical din ţară. 

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări:  

• Interpretarea în manieră instrumentală a pieselor muzicale aparținând unor genuri diverse: 

folclor, muzică de dans, muzică ușoară, romanțe, café-concert, muzică ambientală, jazz. 

• Alcătuirea unui repertoriu adecvat potențialului artistic propriu. 

• Interpretarea unor piese instrumentale în contextul unor evenimente diverse 

• Specializarea într o anumită familie de instrumente  

• Studierea și memorarea unor partituri muzicale. 

• Întreținerea instrumentului și se asigurarea funcționării acestuia în condiții optime. 

 

 

Unități de învățământ:  

• Liceul de Arte "Sigismund Toduţă" Deva 

 

 

 

 

 

 

 



TEHNICIAN  

ELECTRONIST 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Electronică automatizări 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Tehnicianul electronist își desfășoară activitatea în unități de producție, pe linii de asamblare a 

echipamentelor electronice, în unități economice care produc montaje/ subansamble/ 

echipamente electronice și în unități economice specializate în întreținerea și depanarea 

mașinilor automate și/sau linii automate de fabricație. Tehnicianul electronist realizează operații 

complexe ce presupun o pregătire profesională foarte bună dar și calități manageriale pentru a 

conduce formații de lucru de diferite nivele, asigură funcționarea normală a componentelor și 

echipamentelor electronice, monitorizează procese tehnologice la mașini automate și asigură 

funcționarea la parametrii proiectați a sistemelor de reglare automată. În cadrul unităților de 

producție, tehnicianul trebuie să cunoască, să monteze, să exploateze, să revizuiască 

echipamentele dar și să remedieze defecțiunile electronice, electrice și mecanice la tipurile de 

rețele aflate în responsabilitate. De asemenea, tehnicianul execută măsuratorile specifice 

produselor realizate, măsuratori necesare înlăturării deranjamentelor complexe și efectuării 

reglajelor corespunzătoare. 

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări:  

• Proiectarea asistată de calculator a circuitelor electronice 

• Utilizarea sistemelor de reglare automată în procesele tehnologice 

• Utilizarea circuitelor electronice de putere 

• Utilizarea sistemelor cu microprocesoare/ microcontrolere 

• Exploatarea şi mentenanța echipamentelor electronice 

 

Unități de învățământ: 

• Liceul Tehnologic "Constantin Bursan" Hunedoara 

 

 

 

 

 

 

 



 

TEHNICIAN ECOLOG  

ŞI PROTECŢIA  

CALITĂŢII  

MEDIULUI 
 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Protecţia mediului 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Tehnicianul ecolog şi protecţia calităţii mediului are competenţe de conservare a biodiversităţii, 

aplicând şi respectând reglementări în vigoare la nivel european şi internaţional privind 

dezvoltarea durabilă şi grija faţă de mediul înconjurător. De asemenea, are competenţe de 

recoltare a probelor de apă, aer, sol şi de efectuare a unor analize ale factorilor de mediu. În 

acelaşi timp, are competenţe de supraveghere şi control a calităţii apei potabile şi a apelor uzate, 

dar şi a ecosistemelor antropizate, alături de competenţe de gestionare a deşeurilor. Absolvenţii 

îşi pot desfăşura activitatea la diferiţi agenţi economici, în cadrul compartimentelor de Protecţia 

mediului, în Agenţiile de Protecţie a Mediului, în diferite parcuri şi zone protejate etc. 

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări:  

• Efectuarea operațiilor de bază ȋn laborator 

• Efectuarea analizelor chimice 

• Efectuarea analizelor instrumentale 

• Efectuarea analizelor biologice și microbiologice 

• Monitorizarea indicatorilor de calitate a apei 

• Monitorizarea indicatorilor de calitate a solului 

• Monitorizarea indicatorilor de calitate a aerului 

• Conservarea biodiversității 
 

Unități de învățământ:  

• Liceul Tehnologic "Constantin Bursan" Hunedoara  

 

 

 

 

 

 

 

 



TEHNICIAN  

ÎN INDUSTRIA  

ALIMENTARĂ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Turism şi alimentaţie 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Tehnicianul în industria alimentară este în subordinea directă a inginerilor, execută sarcini 

privind tehnologia de fabricaţie, aplicarea şi respectarea normelor de muncă; efectuează analize 

de laborator privind calităţile nutritive ale materiilor prime folosite şi ale produselor finite. 

Tehnicianul în industria alimentară desfăşoară sarcini complexe, care implică planificarea, 

organizarea, monitorizarea, controlul şi înregistrarea datelor în cadrul proceselor tehnologice din 

industria alimentară. 

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări:  

• Aplicarea tehnologiilor specifice în industria alimentară extractivă 

• Aplicarea tehnologiilor specifice în industria alimentară fermentativă 

• Aplicarea tehnologiilor specifice de obţinere a produselor de origine animală 

• Aplicarea tehnologiilor specifice de prelucrare a legumelor şi fructelor 

• Aplicarea tehnologiilor specifice de obţinere a produselor de morărit şi panificaţie 
 

Unități de învățământ:  

• Liceul Tehnologic "Crişan" Crişcior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TEHNICIAN 

DESENATOR 

PENTRU 

CONSTRUCŢII  

ŞI INSTALAŢII 
 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Tehnicianul desenator pentru construcţii şi instalaţii realizează măsurători, schiţe, desene tehnice 

la scară pe baza schiţelor, măsurătorilor şi a altor date. Realizează calcule pe baza schiţelor, 

măsurătorilor şi a desenelor tehnice la scară în scopul întocmirii documentaţiei tehnico-

economice. 

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări:  

• Selectarea elementelor componente specifice pentru realizarea construcţiilor, 

instalaţiilor şi lucrărilor publice 

• Utilizarea echipamentelor şi utilajelor pentru prelucrarea materialelor specifice 

lucrărilor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

• Utilizarea reprezentărilor convenţionale în scopul realizării lucrărilor de construcţii, 

instalaţii şi lucrări publice 

• Realizarea măsurătorilor specifice construcțiilor, instalaţiilor şi lucrărilor publice 

• Planificarea şi organizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii 

• Întocmirea documentaţiei tehnico-economice pentru lucrări de construcţii şi instalaţii 

• Analiza elementelor de construcţii, instalaţii şi lucrări publice în vederea realizării 

proiectelor 

• Utilizarea reprezentărilor grafice pentru realizarea proiectelor 

• Întocmirea proiectelor pentru construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

• Executarea releveelor pentru realizarea renovărilor şi a unor modificări în construcţii 

 

Unități de învățământ:  

• Liceul Tehnologic "Ovid Densuşianu" Călan 

 

 

 

 



  

ARHITECTURĂ 

 
 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Arhitectură, arte ambientale şi design 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Specializarea este axată pe instruirea elevilor teoretic şi practic în domeniul general al tehnicilor 

de proiectare în arhitectură. Cadrul formativ vizează pregătirea fundamentală şi de specialitate sub 

următoarele aspecte: dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice  fundamentale în domeniul 

proiectării, cunoaşterea limbajului specific acestui domeniu, dezvoltarea aptitudinilor creative 

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări/specializări:   

• Interpretarea cu mijloace specifice și creative realitatea obiectelor 

• Materializarea proiectelor în obiecte și machete 

• Întocmirea partilor desenate de arhitectura pentru studii de fezabilitate 

• Întocmirea partilor desenate de arhitectura pentru obtinerea autorizatiilor de construire  

• Întocmirea partilor desenate pentru proiectele tehnice si detaliile de executie 

• Întocmirea listelor de cantitati de materiale necesare  

• Verificarea documentelor si proiectelor primite de la inginerii de specialitate si semnalarea 

eventualelor erori 

• Întocmirea desenelor specifice proiectelor personalizate (amenajari interioare, mobilier) 

 

Unități de învățământ:  

• Liceul de Arte "Sigismund Toduţă" Deva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUCTOR SPORTIV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Sportiv 

 

 
Descrierea succintă a calificării/specializării: 

Instructorii sportivi comunică şi colaborează cu elevii, părinţii, alte persoane implicate în 

organizarea activităţilor sportive; selectează copiii care au aptitudini sportive, în vederea pregătirii 

lor şi participării la competiţii; se ocupă de antrenamentul elevilor şi sportivilor, pentru 

dezvoltarea aptitudinilor fizice ale acestora; organizează şi supraveghează desfăşurarea 

activităţilor sportive extraclasă. Este important de ştiut că, pe parcursul liceului, în afara orelor de 

curs o mare parte a timpului este alocat antrenamentelor. Avantajul acestei specializări este 

obținerea unui atestat care oferă posibilitatea încadrării într-un post de instructor sportiv, 

administrator baze sportive, organizator competiții sau profesor suplinitor de educație fizică 

 

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări/specializări:   

 

• Organizarea, desfăşurarea şi monitorizarea activităţilor sportive (concursuri, campionate, 

festivaluri)  

• Elaborarea normelor referitoare la organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive, în 

raport cu normele naţionale 

• aplicarea corectă a criteriilor de evaluare a elevilor care practică un sport, în concordanţă 

cu regulamentul oficial.  

 

Unități de învățământ:  

 

• Liceul cu Program Sportiv "Cetate" Deva – Intensiv mozaic/gimnastică 

artistică/gimnastică aerobică/fotbal/atletism 

 

 

 

 

 

 

 



EDUCATOR- 

PUERICULTOR   
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Pedagogic 

 

 
Descrierea succintă a calificării/specializării: 

 

Pe durata studiilor, viitorii educatori-puericultori vor învăța despre importanţa răbdării, 

toleranţei, capacităţii de comunicare, spiritului ludic, spiritului de observaţie, capacităţii de 

întrajutorare, de a avea iniţiative, de autocunoaştere 

Aceasta clificare/specializare include și roluri educative propriu-zise: cunoaşterea elementelor de 

bază ale psihologiei copilului, cu accent pe dezvoltarea timpurie, cunoaşterea caracteristicilor 

psihologice ale relaţiei mamă – copil, proiectarea, realizarea şi evaluarea activităţilor educative 

cu copiii de la 0 la 3 ani, asigurarea unui mediu stimulativ dezvoltării minorilor, adaptarea 

întregului complex acţional formativ la particularităţile beneficiarilor. 

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări:  

• Realizarea de activități de îngrijire și de stimulare psihomotorie a copiilor în vederea 

creșterii gradului de independență;  

• Realizarea de activități care vizează dezvoltarea comportamentului socio-afectiv; 

• Asigurarea formării și perfecționării comportamentului verbal;  

• Realizarea de programe care cuprind activități ce urmăresc creșterea receptiviățtii 

generale la stimuli în vederea dezvoltării capacităților și atitudinilor de învațare; 

• Colaborarea activă cu parinții/reprezentanții legali ai copiilor care frecventează unitatea.  

• Asigurarea calității procesului educaţional prin realizarea standardelor 

educaţionale de stat şi a Curriculumului Naţional. 

 

 

Unități de învățământ:  

• Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria" Deva 

 

 

 

 

 

  



                                                                              

ÎNVĂȚĂTOR –

EDUCATOARE 

                                                
 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Pedagogic 

 

 
Descrierea succintă a calificării/specializării: 

 

Elevii care aleg specializarea învățător-educatoare desfăşoară o activitate profesională şi socială 

complexă şi importantă de educare a copiilor. Chiar dacă profilul pedagogic are ca finalitate 

posibilitatea de a profesa meseria de educator/învățător, acesta nu se adresează numai elevilor 

care doresc să aibă o astfel de meserie pe viitor. Un alt avantaj al acestui profil ar fi 

posibilitatea multiplă de alegere a facultății sau chiar a meseriei. Acest avantaj se 

remarcă datorită abilităților pe care acest profil își propune să le formeze, dezvolte și 

evalueze pe parcursul a patru ani de liceu. 

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări:  

• Asigurarea desfășurării și planificarea programelor de instruire pentru preșcolari/școlari 

• Identificarea nevoilor individuale de învățare ale fiecărui copil 

• Formarea la copii a abilităților de bază-scris, citit, socotit, comunicare, prin intermediul 

programei școlare 

• Colaborarea activă cu parinții/reprezentanții legali ai copiilor care frecventează unitatea.  

• Asigurarea calității procesului educaţional prin realizarea standardelor 

educaţionale de stat şi a Curriculumului Naţional. 

 

 

Unități de învățământ:  

• Colegiul Național Pedagogic "Regina Maria" Deva 

 


