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Liceul Tehnologic  

”Ioniță G. Andron” Negrești Oaș  



 

I. Învățământ liceal 
 
 

1. Tehnician operator tehnica de calcul 
Profil: Tehnic 
Specializare: Electronică automatizări   

 
Ce înveți? 

 Instalezi componentele unui sistem de calcul 
conform specificațiilor 

 Verifici funcționarea sistemului de calcul – 
instalare hardware și mentenanță 

 Utilizezi metode specifice de protejare a 
programelor şi datelor 

 Ameliorezi performanțele sistemelor de calcul prin upgrade şi update 

 Instalezi și configurezi sisteme de securitate a sistemelor de calcul şi a reţelelor 
de calculatoare 

 Asiguri mentenanţa preventivă a calculatoarelor şi reţelelor de calculatoare 
 
Care sunt beneficiile tale? 

 Sunt multe joburi în domeniu, ceea ce îţi oferă posibilităţi multiple de a alege o 
carieră după absolvire 

 Dobândești cunoştinţe şi abilităţi precise, într-o abordare modulară, într-un 
domeniu aflat în continuă expansiune 

 Ești capabil să îndeplinești sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în 
funcţiune, întreţinere şi reparare a sistemelor de calcul 

 
Ce job poți avea? 

 Tehnician operator tehnică de calcul 

 Tehnician echipamente de calcul și rețele 

 Tehnician service echipamente de calcul  

 Operator suport tehnic pentru servicii de comunicații electronice 
 
 

2. Tehnician ecolog și protecția calității 
mediului 
Profil: Resurse naturale și protecția mediului 
Specializare: Protecția mediului 

 
Ce înveți? 

 Realizezi teste de teren și de laborator pentru a 
monitoriza mediul și a investiga sursele poluării, 
inclusiv cele care afectează sănătatea 

 Recoltezi și pregătești probe supuse experimentării, efectuezi citiri ale aparatelor 
de poluare a aerului și apei 



 Urmărești factorii de mediu: apă, aer, sol și gradul de poluare al acestora 

 Te specializezi în dezvoltarea durabilă și în agricultura ecologică 

 Lucrezi cu programe informaționale și de monitorizare a tot ceea ce înseamnă 
impact asupra mediului 

 Analizezi și interpretezi datele colectate și prelucrate 

 Urmărești modul de gestionare a deșeurilor de muncă și organizare a muncii 
 
Care sunt beneficiile tale? 

 Analizezi factorii de mediu: apă, aer, sol, pentru desfășurarea unor activități 
economice 

 Ai numeroase posibilități de a alege o carieră după absolvire, în domenii înrudite 

 Îmbini pregătirea teoretică cu stagii de pregătire practică 

 Poți consilia beneficiarii pentru obținerea avizelor de mediu 

 Dobândești competențe cheie esențiale pentru dezvoltarea personală și ocupare 
  
Ce job poți avea? 

 Tehnician ecolog 

 Auditor de mediu 

 Monitor mediu inconjurator 

 Responsabil de mediu 
 
 

3. Tehnician in activități economice 
Profil: Servicii 
Specializare: Economic 

 
Ce înveți? 

 Organizezi și conduci contabilitatea unei firme 

 Întocmești documentele contabile cerute de legea 
contabilității 

 Folosești programe informatice de contabilitate 

 Întocmești situații financiare și le analizezi folosind cunoștințele de marketing și 
statistică 

 Calculezi indicatori economico-financiari și identifici cele mai bune surse de 
finanțare pentru societatea în care lucrezi 

 Utilizezi bilanțul contabil pentru informarea și previzionarea activității 

 Negociezi și închei contracte economice cu furnizorii 
 
Care sunt beneficiile tale? 

 Efectuezi stagii de pregătire practică la agenți economici, în domeniul producției, 
comercial, bancar, financiar, asigurări 

 Înțelegi viața unei societăți comerciale prin programul ”Firma de exercițiu” - copie 
fidelă a activității reale a unei firme 

 Poți obține, în urma susținerii unor examene, calificarea de contabil, expert 
contabil 

 Poți desfășura activități pe cont propriu – ca persoană fizică autorizată sau ca 
persoană juridică 



 
Ce job poți avea? 

 Agent de schimb 

 Calculator devize 

 Contabil 

 Agent de asigurari 

 Revizor gestiune 

 Administrator financiar 

 Pontator 

 Facturist 

 Planificator 
 
 

4. Tehnician în turism 
Profil: Servicii 
Specializare: Turism și alimentație 

 
Ce înveți? 

 Identifici tipurile de agenții de turism pentru a-ți 
alege viitorul loc de muncă 

 Organizezi o agenție de turism 

 Realizezi și promovezi oferta de produse și servicii în cadrul agenției de turism 

 Negociezi vânzarea de produse turistice (pachete de vacanță, circuite turistice, 
sejururi) 

 Urmărești derularea sejururilor printr-o colaborare strânsă cu prestatorii de 
servicii turistice 

 Devii expert în relații publice și de protocol 

 Lucrezi cu programe informaționale în turism 
  
Care sunt beneficiile tale? 

 Efectuezi stagii de pregătire practică 

 Înțelegi viața unei agenții de turism prin programul ”Firma de exercițiu” - copie 
fidelă a activității reale a unei firme 

 Cunoști și vizitezi obiective turistice naturale/ antropice 

 Îți dezvolți abilitatea de comunicare în mai multe limbi străine 

 Clienții tăi vor fi oameni interesanți; oamenii care călătoresc frecvent au multă 
experiență și povești inedite 

  
Ce job poți avea? 

 Agent de turism  

 Agent de turism tour-operator 

 Agent de transport turistic intern 

 Agent de asistență turistică 

 Organizator de activitate turistică 



 
 

5. Științe sociale 
Profil: Uman 
Specializare: Științe sociale 

 
Ce înveţi? 
 

 Analizarea și înţelegerea fenomenele sociale în 
dinamica lor 

 Realizarea legăturilor științelor umaniste cu cele ale 
științelor exacte 

 Comportamentul social activ şi responsabil, adecvat unei lumi în schimbare 

 Studiul grupurilor umane şi al modelelor de conduită 

 Conștientizarea identității personale, acceptarea diversității și valorizarea pozitivă 
a diferențelor 

 Rezolvarea pe cale non-violentă a conflictelor 

 Antrenarea gândirii prospective prin înţelegerea rolului istoriei în viaţa prezentă şi 
ca factor de predicţie a schimbărilor 

 Reprezentări multiple asupra istoriei, culturii, vieţii sociale 
 
 
Care sunt beneficiile tale? 
 

 Disponibilitate pentru dialog și dezbatere 

 Curiozitate și interes pentru studiul filosofiei 

 Coerență și rigurozitate în gândire și acțiune 

 Solidaritate și asumarea responsabilității faptelor personale 

 Gândire critică şi flexibilă 

 Relaţionarea pozitivă cu reprezentanţii instituţiilor şi ai altor organizaţii  

 Respectarea drepturilor fundamentale ale omului 

 Dezvoltarea atitudinilor pro-active în viaţa personală şi cea socială 

 Asumarea diversităţii etnice, sociale, religioase şi culturale 
  
 
Ce job poţi avea? 
 

 Muzeograf  

 Operator sondaje de opinie 

 Secretar de redacţie în cadrul editurilor 

 Operator în cadrul firmelor de angajare de personal 

 Agenți în centre de informare 

 Departamentul de resurse umane al firmelor 

 Operatori studii de piață și sondaje opinie publică 

 Muzee 



 

II. Învățământ profesional de 3 ani 
 

1. Mecanic auto 
Domeniul de pregătire de bază: Mecanică 
Calificarea profesională nivel 3: Mecanic auto 

 
Ce înveţi? 
 

 Identifici defecte folosind tehnici 
moderne de diagnosticare 

 Execuţi lucrări de întreținere a 
autovehiculelor 

 Repari sistemele și instalațiile 
autovehiculelor 

 Manevrezi autovehiculele, conform 
legislației în vigoare 

 Evaluezi funcțional, calitativ și cantitativ automobilul 
 
Care sunt beneficiile tale? 
 

 Efectuezi instruire practică în service-uri auto moderne fiind la curent cu noutăţile 
din domeniu 

 Obţii permisul de conducere auto, categoriile B (18 ani) şi C (21 ani) 

 Inserția facilă pe piața muncii ca urmare a extinderii și diversificării parcului auto 
  
Ce job poţi avea? 
 

 Mecanic auto într-un service auto/atelier de întreținere și reparații auto  

 Lucrător comercial la standuri cu piese auto 

 Conducător auto categoria B (taximetrist), C (transportator mărfuri) 

 Recepționer service auto 
 
 

2. Tamplar Universal 
Domeniul de pregătire de bază: Fabricarea 
produselor din lemn 
Calificarea profesională nivel 3: Tâmplar 

universal 
 
Ce înveți? 
 

 Utilizezi tehnologii specifice din domeniul 
prelucrării lemnului 

 Confecționezi piese de mobilier și accesorii pentru acesta 

 Recondiționezi interioarele din clădiri 



 
 
Care sunt beneficiile tale? 

 Efectuarea practicii la firme din domeniu 

 Posibilitatea inițierii unei afaceri de tip familial 
 
Ce job poți avea? 

 Muncitor în firme de prelucrarea lemnului 

 Muncitor în construcții 
 
 

3. Ospătar (Chelner) vânzător în unități de alimentație 
Domeniul de pregătire de bază: Turism și alimentație 
Calificarea profesională nivel 3: Ospătar (Chelner) vânzător în unități de alimentație 

 
 
Ce înveți? 
 

 Pregătești saloanele de servire în vederea 
primirii clienților 

 Recomanzi preparate și băuturi din meniu 

 Alcătuiești meniuri pentru diferite tipuri de 
mese și diferite categorii de consumatori 

 Servești preparate și băuturi și debarasezi 
mesele 

 Întocmești notele de plată și încasezi contravaloarea consumației 

 Acorzi atenție maximă fiecărui consumator 
  
Care sunt beneficiile tale? 
 

 Efectuezi stagii de pregătire practică în restaurante și baruri 

 Îți dezvolți abilitatea de a comunica în limbi străine 

 Poți să te perfecționezi și să te specializezi în domeniu pentru obținerea 
calificărilor de ospatar-șef și director de restaurant 

  
Ce job poți avea? 
 

 Ospătar în unități de alimentație publică 

 Chelner pentru firme organizatoare de evenimente 

 Vânzător în unități de tip fast-food 

 Bufetier 
 
 



 
Clasamentul liceelor din județul Satu Mare după rata de promovare la examenul 
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