
Învățământ liceal – cursuri de zi 
Tehnician Operator Tehnica de Calcul 
Domeniul: Electronica Automatizari 
 
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 componente de calcul și rețele 
 Tehnician service echipamente de calcul 

 
Evoluția în carieră 
Învățământ postliceal - calificarea: Administrator rețele 
locale și de comunicații, Analist programator 
Învățământ superior: recomandat din domeniile 
calculatoare, electronică, automatizări, informatică 
  
 

Învățământ liceal – cursuri de zi 
Tehnician in Activitati Economice 
Domeniul: 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? 

 Contabil 
 Referent resurse umane 
 Broker 
 Agent comercial 
 Inspector și agent financiar 
 Agent de asigurări 

 
Evoluția în carieră 
Învățământ postliceal - calificările: Asistent de gestiune, 
Funcționar bancar, Agent fiscal, Agent vamal 
Învățământ superior: 
- Facultatea de Științe Economice – specializările: 
Contabilitate și informatică de gestiune, Finanțe-bănci, 
Informatică economică, Management, Marketing 
 

Învățământ liceal – cursuri de zi 
Tehnician in Turism 
Domeniul: Turism si alimentatie 
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 în agenții de 

turism 
 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  
 Coordonator activități de agrement și animație 
 Administrator portal turistic 
 Lucrător la birouri de informații turistice sau în 

centre de documentare turistică 
 Lucrător hotelier 

 
Evoluția în carieră 
Învățământ postliceal - calificările: Asistent de turism-
ghid, Asistent de gestiune în unități de cazare și 
alimentație, Asistent manager unități hoteliere 
Învățământ superior: 
- Facultatea de Alimentație și Turism – specializările: 
Inginerie și management în alimentația publică și 
agroturism, Inginerie și management în turism 
- Facultatea de Științe Economice – specializarea: 
Economia comerțului, turismului și serviciilor 
 



Învățământ școlală profesională – cursuri de zi 

Mecanic Auto 
Domeniul: Mecanica 
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 şi 
C 

 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 

 
 

Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase 
plastice 

Domeniul: mecanic 
Ce înveți? 

 Pregătirea activităţii de confecţionare a tâmplăriei 
 Prelucrarea componentelor tâmplăriei din mase 

plastice  
 Prelucrarea componentelor tâmplăriei din 

aluminiu 
 Aplicarea componentelor detaşabile ale tâmplăriei 
 Manipularea foilor de sticlă şi a materialelor 

auxiliare 
 Exploatarea echipamentelor cu procesare 

semiautomată/automată pentru confecţionarea 
geamurilor termoizolatoare 

 

 Prelucrarea foilor de sticlă 
 Prelucrarea baghetelor distanţier 
 Asamblarea unităţilor de geam termoizolator 
 Aplicarea mecanismelor independente ale 

tâmplăriilor 

Care sunt beneficiile tale? 

 Efectuezi instruire practică în ateliere moderne 
fiind la curent cu noutăţile din domeniu 

 Inserția facilă pe piața muncii  
 
Ce job poţi avea? 

 Muncitor calificat în ateliere moderne  
 
 

Comerciant / Vanzator 

Domeniul: Comerț 
Ce înveți? 

 Recepționezi mărfurile și asiguri depozitarea 
acestora 

 Gestionezi bazele de date de la magazin / depozit 
 Oferi informații clienților despre oferta de mărfuri 

a magazinului 
 Calculezi prețurile de vânzare 
 Etalezi mărfurile în sala de vânzare 
 Folosești tehnici promoționale la locul de vânzare 
 Aplici legislația în domeniul protecției 

consumatorului 
 
Care sunt beneficiile tale? 

 Efectuezi stagii de pregatire practică în magazine: 
super și hipermarket-uri 

 Știi totul despre mărfurile alimentare și 
nealimentare 

 Înveți să negociezi cu succes 
 Utilizezi calculatorul în activitatea profesională 
 Îți dezvolți abilitatea de a comunica în limbi 

străine 
Ce job poți avea? 

 Vânzator 
 Casier 
 Gestionar  
 Șef de raion/magazin 
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