
SECTOR 6, BUCUREȘTI 



    Ce ar trebui să știi despre calificările 

profesionale ale claselor a IX-a liceu 

învățământ de zi, din oferta 

educațională pentru anul școlar  

2020-2021? 



       TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL 
Ce înveți? 

 Să instalezi componentele unui sistem de calcul conform 
specificațiilor 

 Să verifici funcționarea sistemului de calcul – instalare hardware și 
mentenanță 

 Să utilizezi metode specifice de protejare a programelor şi datelor 

 Să ameliorezi performanțele sistemelor de calcul prin upgrade şi 
update 

 Să instalezi și să configurezi sisteme de securitate a sistemelor de 
calcul şi a reţelelor de calculatoare 

 Să asiguri mentenanţa preventivă a calculatoarelor şi reţelelor de 
calculatoare 

Unde te poți angaja după absolvire? 

• Firme de asamblare calculatoare 

 Firme de mentenanță calculatoare 

 Companii de design jocuri video 

 Companii de hardware 

 



 

TEHNICIAN  MECATRONIST 

 Să montezi, să pui în funcţiune, să întreţii,  să 

exploatezi şi să reparari  sistemele mecatronice. 

 Să testezi prototipurile, să concepi şi să realizezi 

scheme de montaj ale echipamentelor 

mecatronice 

 Să asiguri controlul tehnic al instalaţiilor 

mecatronice 

Unde te poți angaja după absolvire? 
 În orice firmă producătoare de echipamente 

industriale pentru mijloace de 

transport(autovehicule, locomotive, etc.), pentru 

instalaţii de măsură şi control, instalaţii 

moderne de supraveghere a prelucrărilor prin 

aşchiere sau prin deformare plastică etc 

 
 

          Ce înveți? 



          Vino la Colegiul Tehnic „Carol I”! 

    Ce ar trebui să știi despre alte 

calificări profesionale ale claselor de 

liceu din Colegiul Tehnic „Carol I”? 



 

TEHNICIAN PROIECTANT CAD 

Ce înveți? 

-Să utilizezi comenzi CAD 

-Să operezi cu fișiere CAD 

-Să creezi și să utilizezi desene tehnice; 

-Să interpretezi și să modifici desene în 2D 
și 3D; 

-Să realizezi scheme electrice pe 
calculator; 

-Să generezi prezentări multimedia 

Unde te poți angaja după absolvire? 

 Centre de proiectare; 

 Agenții de publicitate; 

 Arhitectură; 

 Construcții civile și industriale; 

 Firme de construcții de mașini etc. 

 



 

TEHNICIAN PRELUCRĂRI MECANICE 
Ce înveți? 
 Să operezi pe mașini automate, cu 

comandă numerică pentru a obține 
piese ale subansamblelor mașinilor și 
echipamentelor 

 Să identifici defectele 
semifabricatelor, ale maşinilor 
unelte,  

 Să efectuezi lucrări de întreţinere a 
maşinilor şi utilajelor. 

Unde te poți angaja după absolvire? 

 Companii  producătoare de 
autovehicule, de piese de schimb, de 
produse de uz casnic (vase din oţel 
inoxidabil), de semifabricate (profile 
de tipul cornierelor, tablă, ţevi etc.) 
 



TEHNICIAN TRANSPORTURI 
Ce înveți? 

 Să stabilești  particularitățile sistemelor 
de transport; 

 Să identifici probleme complexe ale 
automobilelor 

 Să analizezi actele normative care 
reglementează activitățile de transport; 

 Să identifici elementele procesului de 
transport; 

 Să organizezi activități de manipulare a 
mărfurilor; 

 Să operezi cu documente de transport 

Unde te poți angaja după absolvire?  

 firme producătoare de automobile, 
service auto, companii de transport 

 



TEHNICIAN ELECTROMECANIC 
Ce înveți? 
 Să montezi, să pui în funcţiune, să 

întreţii şi să reparari instalaţii 
electromecanice. 

 Să testezi prototipurile, să concepi şi 
să realizezi scheme de montaj ale 
instalaţiilor, să contribui la estimarea 
cantităţilor şi costurilor materiale, la 
estimarea forţei de muncă necesare. 

 Să asiguri controlul tehnic al 
instalaţiilor, să întreţii sistemele 
electromecanice în vederea 
funcţionării conform specificaţiilor 
şi reglementărilor. 

Unde te poți angaja după absolvire? 
• în orice întreprindere producătoare de mijloace de transport, în 

construcţii pentru coordonarea activităţii utilajelor de transportat şi 
ridicat (macarale, poduri rulante, motostivuitoare, etc), în activităţile 
de servire (reparaţii echipamente electromecanice). 

 



 
 

 
 TEHNICIAN METROLOG 

Ce înveți? 
 Să utilizezi, să montezi, să pui în funcţiune, 

să întreţii şi să repari aparatele de măsură;  

 Să efectuezi măsurări ale diverselor mărimi 
fizice, chimice, electrice ; 

 Să verifici, să etalonarezi şi  să reglezi 
aparatele de măsură şi control. 

 

Unde te poți angaja după absolvire? 
 Firme de optică medicală, de reparaţii 

ceasuri, orice firmă producătoare de 
aparate de măsură; 

 În cadrul spitalelor pentru întreţinerea 
aparaturii medicale, etc. 



 
TEHNICIAN ELECTROTEHNIST 

Ce înveți? 
 Să realizezi montarea şi punerea în 

funcţiune a echipamentelor electrice, 
supravegherea şi repararea acestor 
instalaţii.  

 Să reglezi aparate electrice la parametrii 
prescrişi, să realizezi tablouri şi pupitre 
electrice pentru instalaţii electrice, să 
montezi echipamente electrice în centrale 
electrice 

 

Unde te poți angaja? 
 companii de distibuţie şi transport al 

curentului electric, centrale electrice, 
firme de întreţinere şi reparare aparate 
electrice de uz industrial sau caznic, orice 
firmă constructoare de utilaje, 
echipamente şi instalaţii, firme 
constructoare de automobile, etc 
 



 
TEHNICIAN INSTALAȚII ELECTRICE 

 

Ce înveți? 
 Să execuți lucrări de întreţinere a instalaţiilor şi 

echipamentelor electrice de joasă tensiune, să 

asiguri partea de dimensionare a proiectelor de 

instalaţii electrice şi să exploatezi aceste instalaţii. 

Să montezi, să întreții și să reparari a aparatele, 

instalațiile și sistemele de distribuție a energiei 

electrice; 

 Să asiguri funcționarea aparatelor și instalațiilor;  

 Să testeazi prototipurile; 

 Oportunităţi de angajare: companii de distibuţie şi 
transport al curentului electric, centrale electrice, 
firme de întreţinere şi reparare aparate electrice de 
uz industrial sau caznic, orice firmă constructoare 
de utilaje, echipamente şi instalaţii, firme 
constructoare de automobile, etc. 

 



Tehnician ecolog și protecția calității 
mediului 

Ce înveți? 

 Să execuți diverse determinări gravimetrice 
și volumetrice; 

 Să analizezi compuși organici; 

 Să efectuezi determinări prin metode optice, 
electrochimice și cromatografice; 

 Să monitorizezi regimul deșeurilor și să 
evalueze impactul acestora asupra mediului; 

 Să determini caracteristicile fizicochimice și 
microbiologice  ale apei și solului. 

Unde te poți angaja? 

 Agenții de mediu, primării, agenții 
guvernamentale sau neguvernamentale în 
domeniul protecției mediului, protecția 
consumatorului  etc. 


