
 

BRUTAR- PATISER- 

PREPARATOR 

PRODUSE FĂINOASE 
 

 
 
 

 

Domeniul de pregătire profesională: Industrie alimentară 

 

Descrierea succintă a calificării: 

Calificarea Brutar-patiser-preparator produse făinoase se aplică lucrătorilor care își desfășoară 

activitatea în unitățile de panificație, patiserie și de fabricare a produselor făinoase specializate în 

fabricarea diferitelor tipuri de produse la un nivel de calitate și siguranță care să asigure protecția 

vieții și sănătății consumatorilor. Ocupațiile ce pot fi practicate de absolventul care a dobândit 

această calificare sunt: brutar, cofetar, patiser, operator la fabricarea biscuiților, operator la 

fabricarea produselor făinoase. 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

• Aplicarea normelor de SSM și de protecția mediului în industria alimentară 

• Aplicarea noțiunilor de microbiologie și a normelor de igienă în industria alimentară 

• Exploatarea utilajelor și 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 

 

Unități de învățământ: 

• Liceul Tehnologic “Grigore Moisil“ Deva 

 



 

BUCĂTAR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Turism și alimentație 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Bucătarii realizează preparate culinare după diferite rețete care să satisfacă exigențele 

consumatorilor. Se ocupă de pregătirea produselor alimentare pentru gătit. Măsoară cantitățile 

necesare, le amestecă progresiv conform rețetei, le pune la dospit, fermentat, copt sau fiert. După 

ce preparatele culinare au fost pregătite, se ocupă de împărțirea lor în porții. 

 

 
Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

• Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității 

• Utilizarea metodelor, procedeelor și principiilor contabilității 

• Asigurarea calității în turism și alimentație 

• Organizarea activității în turism și alimentație 

• Realizarea proceselor de bază în alimentație 

• Pregătirea sortimentului de preparate și băuturi 

• Utilizarea sistemelor de servire în restaurație 

• Realizarea preparatelor culinare 

• Realizarea preparatelor recomandate în diferite diete 

 
 

Unități de învățământ: 

• Colegiul Economic “Hermes” Petroșani 

• Liceul Tehnologic “Grigore Moisil“ Deva 

• Liceul Tehnologic “Crișan” Crișcior 

 

 



 

COMERCIANT- 

VÂNZĂTOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Comerț 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Comerciant vânzătorul oferă clienților marfa solicitată și întocmește formele de vânzare. 

Primește marfa de la furnizori și o aranjează în magazine / raion într-un mod comercial, se 

asigură că marfa este accesibilă clienților și oferă acestora informațiile necesare despre marfă. 

Realizează documentele de primire / înregistrare a mărfii, are abilități și cunoștințe privind 

efectuarea operațiilor din magazine, utilizarea și gestionarea bazei de date de la magazine / 

depozit, realizarea operațiilor de depozit, organizarea activității comerciale, asigurarea calității, 

protecția consumatorului, calcule economice, comunicare profesională, tehnici promoționale. 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

• Etică și comunicare profesională 

• Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității 

• Utilizarea metodelor, procedeelor și principiilor contabilității 

• Organizarea activității unităților economice 

• Asigurarea calității produselor și serviciilor 

• Protecția consumatorului, personalului și a mediului 

• Vânzarea mărfurilor 

• Aplicarea tehnicilor comerciale la nivelul unității comerciale 

• Administrarea mărfurilor 

 

Unități de învățământ: 

• Colegiul Tehnic “Constantin Brâncuși“ Petrila 

• Liceul Tehnologic “Grigore Moisil“ Deva 

 

 

 



 

CONFECȚIONER 

PRODUSE TEXTILE 
 

 

 

 
 
 

Domeniul de pregătire profesională: Industrie textilă și pielărie 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Confecționerii produse textile realizează operații de pregătire a materialelor textile pentru 

confecționare, operații de coasere la diferite tipuri de mașini de cusut, călcare, finisare și 

ambalare. Confecționerul produse textile asigură prelucrarea și asamblarea semifabricatelor, 

urmărind procesul tehnologic până la obținerea produsului finit. 

 

 
Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

• Utilizarea limbajului tehnic grafic în reprezentări specifice domeniului textile pielărie 

• Identificarea și selectarea materiilor prime din textile pielărie 

• Aplicarea normelor de SSM și de protecția mediului în industria textilă 

• Utilizarea elementelor de design pentru realizarea produselor din domeniul textile pielărie 

• Efectuarea operațiilor tehnologice pentru realizarea unui produs specific domeniului 

• Pregătirea țesăturilor și tricoturilor pentru confecționare 

• Confecționarea produselor textile 

• Finisarea produselor confecționate 

 

Unități de învățământ: 

• Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida“ Petroșani 

• Liceul Tehnologic “Mihai Viteazu“ Vulcan 

• Centrul de Pedagogie Curativă Simeria 

• Liceul Tehnologic “Ovid Densusianu“ Călan 
 



 

ELECTROMECANIC 

UTILAJE ȘI INSTALAȚII 

INDUSTRIALE 
 

 

 

 
 
 

Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Electromecanicul utilaje și instalații industriale efectuează operații de prelucrare mecanică, 

măsoară mărimi electrice și neelectrice, reprezintă piesele și instalațiile utilizând desenul tehnic, 

realizează circuite electrice, asamblează componentele mașinilor și sistemelor mecanice, 

reglează sistemele electro-pneumatice în instalații, realizează lucrări de mentenanță pentru utilaje 

și echipamente electrice din instalații industriale, pune în funcțiune utilaje și echipamente 

industriale conform documentațiilor tehnice. 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

• Reprezentarea pieselor și a instalațiilor utilizând desenul tehnic 

• Efectuarea operațiilor de prelucrare mecanică 

• Realizarea circuitelor electrice 

• Măsurarea mărimilor electrice și neelectrice 

• Asamblarea componentelor mașinilor și sistemelor mecanice 

• Utilizarea echipamentelor electrice și de automatizare în instalații electromecanice 

• Utilizarea și reglarea sistemelor electro-pneumatice în instalații 

• Mentenanța utilajelor și echipamentelor electrice din instalațiile industriale 

• Punerea în funcțiune a utilajelor și echipamentelor industriale 

 
Unități de învățământ:  

• Colegiul Tehnic “Constantin Brâncuși“ Petrila 

• Liceul Tehnologic “Constantin Bursan“ Hunedoara 

• Liceul Tehnologic “Transilvania“ Deva / dual 

• Liceul Tehnologic “Matei Corvin“ Hunedoara 

• Liceul Tehnologic “Mihai Viteazu“ Vulcan 

 



 

ELECTRONIST 

APARATE ȘI 

ECHIPAMENTE 
 

 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Electronică automatizări 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Calificarea Electronist aparate și echipamente asigură dobândirea de deprinderi și abilități care 

permit asamblarea, verificarea, punerea în funcțiune, exploatarea și mentenanța aparatelor, 

echipamentelor și sistemelor electronice, precum și capacitatea de a măsura, conduce și 

supraveghea funcționarea sistemelor automate. 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

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

automatizări 

• Efectuarea de măsurări tehnice în electronică 

• Realizarea circuitelor electronice simple cu componente analogice discrete 

• Realizarea circuitelor logice combinaționale cu circuite integrate digitale 

• Executarea instalațiilor electrice de iluminat și forță 

• Realizarea circuitelor folosite în aparate și echipamente electronice 

• Utilizarea sistemelor de automatizare 

• Exploatarea și întreținerea echipamentelor electronice 

 

Unități de învățământ: 

• Liceul Tehnologic “Mihai Viteazu“ Vulcan 

 

 



 

FRIZER- COAFOR- 

MANICHIURIST- 

PEDICHIURIST 
 

 

 

 
 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Estetica și igiena corpului omenesc 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Calificarea Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist oferă pregătirea de specialitate necesară 

pentru prestarea serviciilor prin realizarea lucrărilor de frizerie, coafură, manichiură și 

pedichiură. De asemenea, calificarea oferă pregătirea necesară pentru realizarea unor activități 

conexe lucrărilor de estetică (programarea clienților, relația cu clienții, aprovizionarea locului de 

muncă etc.). 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

• Organizarea locului de muncă 

• Consilierea clientului 

• Îngrijirea părului 

• Realizarea bărbieritului și a îngrijirilor faciale 

• Tunderea părului pentru bărbați 

• Tunderea părului pentru femei 

• Realizarea de coafuri 

• Pigmentarea și depigmentarea părului 

• Îngrijirea estetică a mâinilor 

• Îngrijirea estetică a picioarelor 

• Adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului 

 

Unități de învățământ: 

• Liceul Tehnologic “Constantin Bursan“ Hunedoara 

• Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida“ Petroșani 

• Liceul Tehnologic Energetic “Dragomir Hurmuzescu“ Deva 

 

 

 



 

LUCRĂTOR 

HOTELIER 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Turism și alimentație 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Practicantul meseriei de Lucrător hotelier efectuează și întreține zilnic curățenia în camere, 

holuri, camere de recepție, săli de conferințe etc. în vederea respectării standardelor de igienă și 

sănătate. Ocupațiile care pot fi practicate de un absolvent calificat în această meserie pot fi: 

dispecer pentru servire în cameră (hotel), cameristă hotel, valet, lucrător concierge, cabanier. 

 

 
Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

• Etică și comunicare profesională 

• Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității 

• Utilizarea metodelor, procedeelor și principiilor contabilității 

• Asigurarea calității în turism și alimentație 

• Organizarea activității în turism și alimentație 

• Realizarea proceselor de bază în alimentație 

• Valorificarea patrimoniului turistic 

• Oferta de produse și servicii turistice 

• Întreținerea spațiilor hoteliere 

 

 

Unități de învățământ:  

• Colegiul Economic “Hermes“ Petroșani 

• Liceul Teoretic “I. C. Brătianu“ Hațeg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

MECANIC AUTO 
 

 

 

 

 
 
 

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Absolvenții calificării profesionale Mecanic auto vor dobândi o serie de cunoștințe, abilități și 

atitudini care le vor permite să realizeze operații de întreținere, reparare și verificare a stării de 

funcționare a autovehiculelor. Totodată, absolvenții vor acumula cunoștințe specifice și își vor 

forma abilitățile necesare conducerii în siguranță a automobilului în interiorul unităților de 

reparații auto precum și pe drumurile publice. 

 

 
Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

• Realizarea schiței piesei mecanice în vederea executării ei 

• Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie 

• Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice 

• Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale 

• Realizarea desenului tehnic pentru organe de mașini 

• Realizarea asamblărilor mecanice 

• Pregătirea automobilului pentru exploatare 

• Întreținerea și repararea automobilelor 

• Conducerea automobilelor 

 
 

Unități de învățământ:  

• Liceul Tehnologic “Ovid Densusianu“ Călan 

• Liceul Tehnologic “Transilvana“ Deva 

• Liceul Tehnologic Energetic “Dragomir Hurmuzescu“ Deva 

• Liceul Teoretic “Silviu Dragomir“ Ilia 

• Liceul Tehnologic “Crișan“ Crișcior 

• Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida“ Petroșani 

• Liceul Tehnologic “Matei Corvin“ Hunedoara 

• Liceul Tehnologic “Mihai Viteazu“ Vulcan 

• Liceul Tehnologic Lupeni 

 



 

 

OSPĂTAR 

(CHELNER)  

VÂNZĂTOR ÎN  

UNITĂȚI DE  

ALIMENTAȚIE 
 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Turism și alimentație 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Ospătarii (chelnerii) servesc produse alimentare și băuturi în locuri comerciale de luat masa și 

băut, cluburi, instituții și cantine, la bordul navelor și în trenurile de călători. Ocupațiile care pot 

fi practicate de către absolvenții care au dobândit această calificare sunt: ajutor de ospătar, 

ospătar, somelier, barman, barman preparator. 

 

 
Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

• Etică și comunicare profesională 

• Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității 

• Utilizarea metodelor, procedeelor și principiilor contabilității 

• Asigurarea calității în turism și alimentație 

• Organizarea activității în turism și alimentație 

• Realizarea proceselor de bază în alimentație 

• Pregătirea sortimentului de preparate și băuturi 

• Utilizarea sistemelor de servire în restaurație 

• Servirea în restaurație 

• Organizarea meselor speciale 

 
 

Unități de învățământ:  

•  Liceul Tehnologic “Retezat“ Uricani 

• Colegiul Economic “Hermes“ Petroșani 

•  Liceul Tehnologic “Grigore Moisil“ Deva 

•  Liceul Teoretic “Silviu Dragomir“ Ilia 

• Liceul Tehnologic Agricol “Alexandru Borza“ Geoagiu  
 

 

 

 



SUDOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Sudorul este capabil să execute, în condiții de calitate și de securitate a muncii, îmbinări sudate 

în colț și cap la cap, din table din materiale metalice, utilizând procedee de sudare prin topire și 

prin presiune, cu echipamente de sudare adecvate, conform specificației procedurii de sudare. 

 

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

• Realizarea schiței piesei mecanice în vederea executării ei 

• Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie 

• Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice 

• Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale 

• Realizarea desenului tehnic pentru organe de mașini 

• Realizarea asamblărilor mecanice 

• Realizarea de îmbinări sudate 

• Realizarea operațiilor de tăiere termică 

 

 
Unități de învățământ:  

 

• Liceul Tehnologic “Constantin Bursan“ Hunedoara 

• Liceul Tehnologic “Matei Corvin“ Hunedoara 

 



 

TÂMPLAR 

UNIVERSAL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Domeniul de pregătire profesională: Fabricarea produselor din lemn 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Calificarea Tâmplar universal asigură absolventului competențele necesare realizării operațiilor 

de debitare a materialului lemnos (tivire-spintecare-retezare-secționare, decupare), de prelucrare 

a reperelor din lemn masiv și panouri (îndreptate, rindeluire, tăiere la lungime,  burghiere, 

cepuire, frezare, strunjire), șlefuire, finisare, asamblare și ambalare a produselor finite din lemn. 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

• Utilizarea materiilor prime și a materialelor tehnologice în industria lemnului 

• Aplicarea normelor generale de reprezentare în desen a produselor din lemn 

• Debitarea materialului lemnos 

• Formarea panourilor placate și a ramelor 

• Prelucrarea elementelor din lemn masiv și a panourilor 

• Finisarea produselor din lemn 

• Montarea și ambalarea produselor din lemn 

 
Unități de învățământ:  

• Liceul Tehnologic “Retezat“ Uricani 

 

 

 

 

 



 

ZIDAR- PIETRAR- 

TENCUITOR 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Domeniul de pregătire profesională: Contrucții, instalații și lucrări publice 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Zidar-pietrar-tencuitorul execută elemente de construcții (pereți, stâlpi, arce, boți, canale, cămine 

etc) din zidării de complexități diferite. Zidar-pietrar-tencuitorul pregătește suprafețele 

elementelor de construcții din zidărie de cărămidă sau beton, în vederea tencuirii și execută 

tencuirea elementelor de construcții prin aplicarea succesivă a mai multor straturi de mortar. 

Zidar-pietrar-tencuitorul utilizează materiale și unelte specifice, informații din planurile și 

detaliile de execuție, efectuează calcule matematice care se referă la lucrările de zidării și 

tencuieli. 

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

• Selectarea elementelor componente specifice pentru realizarea construcțiilor, instalațiilor 

• Utilizarea echipamentelor și utilajelor specifice lucrărilor de construcții și instalații 

• Utilizarea reprezentărilor convenționale în scopul realizării lucrărilor de construcții 

• Realizarea măsurătorilor specifice construcțiilor și instalațiilor 

• Executarea zidăriilor simple 

• Executarea zidăriilor de complexitate medie 

• Executarea tencuielilor simple și decorative 

• Executarea lucrărilor de reabilitare termică a clădirilor de locuit 

 

Unități de învățământ:  

• Liceul Tehnologic Energetic “Dragomir Hurmuzescu“ Deva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COFETAR  

PATISER 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Domeniul de pregătire profesională: Turism și alimentație 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Cofetarul prepară în laborator sau în unitătile industrializate produsele de cofetărie în vederea 

comercializării. După ce receptionează (cantitativ și calitativ) materiile prime si auxiliare, le 

depozitează si le conservă până la introducerea în fabricatie. Apoi sortează, curătă, cerne si 

dozează materiile prime, după care urmează prepararea aluaturilor, cremelor si compozitiilor; 

după această etapă, se trece la modelarea si coacerea preparatelor, umplerea si asamblarea 

produselor de cofetărie 

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări:  

• Aplicarea normelor de SSM și de protecția mediului în industria alimentară 

• Fabricarea produselor de patiserie 

• Executarea operațiilor de bază în laborator în industria alimentară 

•   Realizarea preparatelor de cofetărie 

•   Pregătirea sortientelor de preparate 

•   Realizarea semipreparatelor cu ajutorul utilajelor și aparatelor adecvate 

•   Prepararea conform rețetelor produselor de cofetărie astfel încât să se obțină produse finite 

de calitate conform standardelor. 

 

 

Unități de învățământ:  

• Colegiul Economic "Hermes" Petroșani 

 

 

 



 

STRUNGAR 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică 

 

 
Descrierea succintă a calificării:  

Practicanții unei astfel de ocupații execută piese pentru diferite instalații și utilaje mecanice într-o 

gamă foarte largă de dimensiuni. De asemenea, verifică calitatea prelucrării şi controlul 

dimensional al pieselor cu instrumentele şi aparatele de măsură şi control specifice, prevăzute în 

documentaţia tehnică pentru fiecare operaţie planificată. Practicantul unei astfel de ocupaţii ar 

trebui să fie o persoană capabilă de a acţiona în  mod  independent, conştiincioasă şi serioasă, 

riguroasă în realizarea sarcinilor, să fie capabilă să efectueze timp îndelungat acelaşi tip de 

sarcini, având un bun echilibru emoţional. 

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

• Întocmirea documentelor de evidență și de raportare a activității. 

• Aprovizionarea locului de muncă cu materiale, semifabricate, SDV-uri,  

• Verificarea stării fizice (tehnice) de funcționare a strungului și a instalațiilor și 

echipamentelor sale și asigurarea stării de funcționare normală a utilajului. 

• Asigurarea controlului final, depozitarea și expediția pieselor prelucrate. 

• Realizarea filetării pe strungul normal, utilizând instrumente specifice: șubler, calibre, 

micrometre. 

• Realizarea prinderii și fixării sculelor și dispozitivelor și semifrabricatelor pe strung. 

• Pregătirea și realizarea operațiilor de prelucrări speciale. 

• Stabilirea etapelor procesului de prelucrare prin așchiere a semifabricatelor metalice pe 

strung. 

 
Unități de învățământ: 

• Liceul Tehnologic "Matei Corvin" Hunedoara  

• Liceul Tehnologic de Transport Feroviar "Anghel Saligny" Simeria 

 

 



 

CONSTRUCTOR- 

MONTATOR DE 

STRUCTURI  

METALICE 
 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Constructorul - montator de structuri metalice realizează lucrări ce au în vedere confecționarea 

unor repere diverse pentru subansamblele componente ale structurilor metalice, executarea 

subansamblelor pentru construcții metalice în vederea montajului spațial și montarea spațială a 

structurilor metalice pentru construcții 

 
Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

• Confecționarea reperelor pentru elemente si componente ale structurilor metalice. 

• Pregătirea elementelor si componentelor ale structurilor metalice pentru montare. 

• Realizarea subansamblelor pentru construcții metalice în vederea montajului spațial. 

• Realizarea montarea spațială a structurilor metalice pentru construcții. 

• Realizarea demontării construcțiilor metalice. 

• Transportarea și manipularea elementelor și subansamblelor pentru construcții metalice. 

• Pregătirea suprafețelor pentru acoperire cu fațade și pereți cortină. 

• Montarea sistemul de prindere a fațadelor și pereților cortină. 

• Montarea panourilor pentru fațade și pereți cortină. 

• Aplicarea procedurilor de întreținere a echipamentelor de lucru. 

• Aplicarea prevederilor legale referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și în domeniul 

situațiilor de urgență. 

Unități de învățământ: 

• Colegiul Tehnologic "Constantin Bursan" Hunedoara 

 
 



 

 

HORTICULTOR 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Agricultură 

 

Descrierea succintă a calificării: 

Horticultorii sunt lucrători calificați în agricultură, orientați către piață, care planifică, organizează 

și efectuează lucrări agricole necesare pentru cultivarea și recoltarea plantelor horticole (legume, 

pomi fructiferi, flor, viță de vie, plante decorative). 

 
Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

• Utilizarea elementelor de agropedologie 

• Utilizarea mașinilor agricole și zootehnice 

• Realizarea activităților unității agricole în relația cu piața 

• Cultivarea speciilor legumicole 

• Cultivarea pomilor fructiferi 

• Cultivarea viței de vie 

• Cultivarea speciilor floricole 

 

 
Unități de învățământ:  

• Liceul Tehnologic Agricol "Al. Borza" Geoagiu 

 



 

 

MECANIC UTILAJE 

ȘI INSTALAȚII 

INDUSTRIALE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Calificarea Mecanic utilaje şi instalaţii industriale asigură absolventului competenţe specifice 

activităţilor de mentenanţă a subansamblurilor maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor, asigurând 

dobândirea unor abilităţi, cunoştinţe şi deprinderi pentru a executa lucrări de montare, punere în 

funcţiune, revizie, întreţinere şi reparare a maşinilor, utilajelor şi echipamentelor industriale. 

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

• Realizarea schiţei piesei mecanice în vederea executării ei 

• Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice 

• Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale 

• Realizarea asamblărilor mecanice 

• Realizarea operaţiilor de întreţinere şi a reviziilor tehnice periodice ale maşinilor, utilajelor 

şi instalaţiilor 

• Executarea reparaţiilor curente ale maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor 

• Exploatarea instalațiilor de ridicat şi transportat 

 

 

Unități de învățământ:  

• Liceul Tehnologic "Crișan" Crișcior 



 

OPERATOR INDUSTRIA 

DE MEDICAMENTE ȘI  

PRODUSE COSMETICE 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Chimie industrială 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Operatorul în industria de medicamente și produse cosmetic acționează și supraveghează 

exploatarea mașinilor, utilajelor și instalațiilor specific domeniulu industriei de medicamente și 

produse cosmetic.  

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

• Pregătirea materiilor prime și a materialelor auxiliare din industria chimică 

• Exploatarea și controlul utilajelor specific industriei de medicamente și produse cosmetice 

• Determinarea calității materiilor prime și produselor finite din industria de medicamente și 

produse cosmetice 

 
 

Unități de învățământ: 

• Liceul Tehnologic ”Nicolaus Olahus” Orăștie



 

FREZOR-RABOTOR-

MORTEZOR 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Calificarea profesională de Frezor–rabotor–mortezor asigură absolventului abilitatea de a 

executa operaţii de prelucrare pe maşini de frezat, rabotat şi mortezat în scopul obţinerii unor 

piese cu suprafeţe plane, suprafeţe profilate, canale, caneluri, filete, danturi, ţinând seama de 

cerinţele de precizie impuse.  

 
Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări:  

• Executarea pieselor pe maşini de frezat, rabotat, mortezat  

• Executarea ghidajelor, a canalelor şi canelurilor prin frezare, rabotare, mortezare  

• Executarea danturii roţilor dinţate prin frezare, mortezare, rabotare  

• Realizarea schiţei piesei mecanice în vederea executării ei 

 

 

Unități de învățământ: 

• Liceul Tehnologic ”Nicolaus Olahus” Orăștie



 

CONFECȚIONER 

ARTICOLE DIN PIELE  

ȘI ÎNLOCUITORI 
 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Industrie textilă și pielărie 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Confecţionerii de articole din piele şi înlocuitori realizează operaţii de croire, asamblare, formare 

spaţială, tălpuire şi finisare a încălţămintei. Conduc şi supraveghează maşini care decupează părţi 

componente pe care le îmbină prin coasere sau lipire. Conduc şi supraveghează maşini de cusut 

simple sau speciale cu un singur ac sau cu mai multe ace, pentru fabricarea şi finisarea 

confecţiilor din piele şi înlocuitori, aplicând tehnologii de tip industrial. 

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

• Utilizarea limbajului tehnic grafic în reprezentări specifice domeniului textile pielărie 

• Identificarea şi selectarea materiilor prime din textile pielărie 

• Aplicarea normelor de sănătatea şi securitatea muncii (NSSM) şi de protecţie a mediului în 

industria textilă şi pielărie 

• Utilizarea elementelor de design pentru realizarea produselor specifice domeniului textile 

pielărie 

• Efectuarea operaţiilor tehnologice pentru realizarea unui produs specific domeniului textile 

pielărie 

• Planificarea activităţii proprii 

• Confecţionarea ansamblului superior 

• Formarea spaţială 

• Tălpuirea încălţămintei 

• Finisarea produsului de încălţăminte 

 

 

Unități de învățământ: 

• Liceul Tehnologic ”Nicolaus Olahus” Orăștie 

 

 

 

 

 



MECANIC 

ECHIPAMENTE 

HIDRAULICE ȘI 

PNEUMATICE 
 

 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Calificarea Mecanic echipamente hidraulice şi pneumatice asigură absolventului capacitatea de a 

dobândi deprinderi şi abilităţi care permit executarea montajului aparaturii de bază, de comandă 

şi auxiliară, parcurgerea etapelor şi reglementărilor tehnologice de revizie, întreţinere, 

diagnosticare şi remediere a echipamentelor hidraulice şi pneumatice, 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: 

• Montarea şi asigurarea funcţionării economice a echipamentelor hidropneumatice 

• Pornirea/ Oprirea şi reglarea instalaţiei hidropneumatice 

• Exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor hidropneumatice 

• Realizarea asamblărilor mecanice 

 
Unități de învățământ: 

• Liceul Tehnologic Energetic ”Dragomir Hurmuzescu” Deva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ELECTRICIAN 

EXPLOATARE JOASĂ 

TENSIUNE 
 

 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Electric 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Această calificare asigură dobândirea de deprinderi şi abilităţi care permit punerea în funcţiune, 

exploatarea, întreţinerea şi repararea aparatelor şi maşinilor electrice din instalaţiile electrice de 

joasă tensiune, 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: 

• 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 

• Realizarea instalaţiilor electrice de iluminat 

• Asigurarea alimentării receptoarelor cu energie electrică 

 

Unități de învățământ: 

• Liceul Tehnologic Lupeni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LĂCĂTUȘ  

CONSTRUCȚII 

METALICE ȘI UTILAJ 

TEHNOLOGIC 
 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

 

Calificarea de Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj tehnologic presupune dezvoltarea de 

competențe privind echipamentele de proces utilizate în instalaţiile industriale, care au drept scop 

obţinerea unor produse finite trecând materiile prime prin diverse procese de prelucrare fizică, 

chimică sau fizico-chimică. De asemenea, se dezvoltă competențele pentru executarea de operaţii 

în cadrul tehnologiei de fabricare a componentelor care alcătuiesc utilajele tehnologice şi 

construcţiile metalice.  

 
Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

 

• Montarea pieselor, asamblarea utilajelor și efectuarea probelor de funcționare ale acestora; 

• Decuparea, fasonarea, nituieste, sudarea și lipirea elementelor metalice si executarea 

încorporării lor; 

• Realizarea desenelor de executie, citirea si întreținerea schițelor tehnice; 

• Verificarea respectării normelor de calitate ale produselor realizate si remedierea 

deficiențelor apărute; 

• Asigurarea menținerii functionării corecte a aparatelor si instrumentelor de masura și de 

control conform instrucțiunilor de lucru specificate. 

• Supravegherea periodică a ciclului de lucru pentru fiecare utilaj pentru asigurarea bunei 

funcționări a acestuia; 

Unități de învățământ: 

• Liceul Tehnologic de Transport Feroviar "Anghel Saligny" Simeria 
• Liceul Tehnologic "Ovid Densusianu" Călan 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ZUGRAV,                             

IPSOSAR,  

VOPSITOR,  

TAPETAR 
 

 

 

 

Domeniul de pregătire profesională: Construcții, instalații și lucrări publice 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

 

Zugrav-ipsosar-vopsitor-tapetarul pregătește suprafețele clădirilor și ale altor structuri pentru 

zugrăvire și vopsire, aplică gleturi, aplică straturi din materiale pentru zugrăveli și vopsitorii. 

Acoperă pereții interiori și plafoanele clădirilor cu tapet. Realizează și montează ornamente din 

ipsos. Realizează lucrări de compartimentare, tavane false și placare cu plăci din gips carton. 

 

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

• Pregătirea materialelor în vederea realizării lucrărilor de zugrăveli, ipsoserii, vopsitorii și 

tapetări. 

• Realizarea lucrărilor de zugrăveli, vopsitorii și tapetări 

• Realizarea lucrărilor de ipsoserii 

• Aplicarea procedurilor tehnice de execuție și de control al calității 

• Utilizarea uneltelor, sculelor și dispozitivelor simple, manual și mecanizate 

 

 
 

Unități de învățământ:  

•  Liceul Tehnologic “Nicolaus Olahus“ Orăștie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ELECTROMECANIC 

UTILAJE ȘI INSTALAȚII 

COMERCIALE, 

ELECTROCASNICE ȘI DIN 

INDUSTRIA ALIMENTARĂ   
 

 

 

 

 
 

Domeniul de pregătire profesională: Electromecanică 

 

 
Descrierea succintă a calificării: 

Electromecanicii utilaje şi instalaţii comerciale, electrocasnice şi din industria alimentară vor fi 

capabili să îndeplinească sarcini de utilizare a elementelor de automatizare, de supraveghere a 

funcţionării maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor, de manevrare a dispozitivelor şi echipamentelor 

specifice domeniului electromecanic, de citire a schemelor de montaj, de identificare a defectelor, 

de executare a lucrărilor de montaj şi reparaţii curente a subansamblurilor simple din instalaţiile 

electromecanice. Spiritul de responsabilitate, lucrul în echipă, utilizarea calculatorului şi 

prelucrarea informaţiei, adaptarea la programul de lucru şi respectarea acestuia, respectarea eticii 

profesionale sunt valori şi atitudini care vor înlesni adaptarea elevilor la cerinţele pieţei muncii şi la 

dinamica evoluţiei tehnologice precum şi accesul la niveluri superioare de pregătire. 
 

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 

• Asistarea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor utilizate în industria alimentară 

• Instalarea şi punerea în funcţiune a utilajelor şi echipamentelor comerciale şi din industria 

alimentară 

• Întreţinerea şi repararea maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor comerciale şi din industria 

alimentară  

Unități de învățământ: 

• Liceul Tehnologic "Dragomir Hurmuzescu" Deva 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LĂCĂTUȘ MECANIC 

PRESTĂRI SERVICII 
 

 
 
 

 

 

 

 

Domeniul de pregătire profesională: Mecanică 

 

Descrierea succintă a calificării: 

Lăcătuşul mecanic prestări servicii confecţionează produse de artizanat şi de uz casnic și 

deasemenea întreţine şi repară accesoriile şi bunurile gospodăreşti. Lăcătuşul mecanic prestări 

servicii execută şi repară confecţiile metalice artizanale, de uz casnic şi gospodăresc.  

Ce poți învăța dacă urmezi cursurile acestei calificări: 

 

• Realizarea schiţei piesei mecanice în vederea executării ei 

• Realizarea pieselor prin operaţii de lăcătuşărie generală 

• Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice 

• Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industrial 

• Realizarea desenului tehnic pentru organe de mașini 

• Realizarea asamblărilor mecanice 

• Realizarea confecțiilor metalice artizanale, de uz casnic și gospodăresc 

• Executarea produselor artizanale, de uz casnic și gospodăresc pe mașini de prelucrare  

 

Unități de învățământ: 

• Liceul Tehnologic “Dimitrie Leonida“ Petroșani 

 

 


