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LICEU TEHNOLOGIC CURS DE ZI

Ce înveți?

 Realizezi planuri de construcții și instalații manual și/sau cu 

ajutorul programelor de proiectare AutoCAD, ArhiCAD

 Efectuezi măsurători în construcţii şi instalaţii

 Realizezi proiectare CAD pentru elemente construcţii și 
instalații

 Întocmești devize de lucrări și planifici activități în 

construcții și instalații

Domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

Calificarea : Tehnician desenator  pentru  construcţii şi instalaţii 



LICEU TEHNOLOGIC CURS DE ZI

 Devii un bun utilizator al programului CAD, un bun cunoscător al construcțiilor și instalațiilor, un 
specialist

 Poţi alege şi alte domenii de lucru în care se solicită abilități de lucru cu programe de proiectare-
birouri de proiectare pentru domeniul mecanic, electric, automatizări

 Poţi susține examenul pentru permisul european de utilizare a calculatorului ECDL CAD, pentru a 
te angaja în orice țară din Uniunea Europeană

Ce job poți avea?
 Poți realiza un venit suplimentar lucrând part-time în firme de proiectare, cu program flexibil, ca 

reprezentanți /distribuitori de materiale de construcții și instalații
 Poți profesa ca desenator în firme de proiectare, consultanță sau de execuție pentru construcții și 

instalații
 Tehnician în companii unde există servicii de investiții și reparații

Care sunt beneficiile tale?

Domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

Calificarea : Tehnician desenator  pentru  construcţii şi instalaţii 



LICEU TEHNOLOGIC CURS DE ZI

 Învățământ postliceal - calificările: Tehnician devize și 
măsurători în construcții; Proiectant restaurări și reparații 
clădiri; Tehnician proiectant urbanism și amenajarea 
teritoriului.

 SAU
 Învățământ superior:
- Facultatea de Construcții și Instalații
- Facultatea de Arhitectură
- Facultatea de Mecanică și Ingineria materialelor
- Facultatea de silvicultură și exploatari forestiere -
măsurători terestre și cadastru

Evoluția în carieră

Domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice 

Calificarea : Tehnician desenator  pentru  construcţii şi instalaţii 



LICEU TEHNOLOGIC CURS SERAL: CLASA IX

Ce înveți?
 Concepi/proiectezi și realizezi diferite modele de produse specifice 

domeniului textile-pielărie
 Planifici și organizezi producția
 Întocmești documentația tehnică necesară realizării unui produs textil
 Identifici și selectezi materiile prime necesare
 Stabilești etapele/ operațiile necesare realizării unui produs textil
 Urmărești procesul tehnologic până la obținerea produsului finit
 Lucrezi/ deservești/ programezi diferitele mașini, echipamente specifice 

din industria textilă
 Utilizezi limbajul tehnic grafic în reprezentări specifice domeniului textile
 Participi la întreținerea curentă a mașinilor si echipamentelor de lucru.

Domeniul: Industrie textilă și pielărie

Calificarea: Tehnician în industria textilă



LICEU TEHNOLOGIC CURS SERAL: CLASA IX

Care sunt beneficiile tale?
 Desfășori activități în cadrul societăților 

cu tradiție din țară, lucrând pe mașini/ 
utilaje performante unde se obține o 
gamă diversificată de produse textile

 Pregătirea teoretică, realizată în unitatea 
de învățământ, este consolidată de 
pregătirea practică efectuată în atelierele 
școlii asigurându-se astfel baza necesară 
unei pregătiri profesionale de 
specialitate.

 Mediul de pregătire/lucru este unul 
dinamic care încurajează tinerii în 
dezvoltarea lor profesională.

 La sfârșitul anilor de studiu ai 
posibilitatea de a obține un certificat de 
competențe profesionale care îți oferă 
oportunitatea de a lucra în domeniu.

Ce job poți avea?
 Tehnician în industria textilă
 Designer/ proiectant produse textile

Posibili angajatori:
1. S.C. Confecția S.A.



LICEU TEHNOLOGIC CURS SERAL: CLASA A IX-A

Evoluția în carieră:

Învățământ 
postliceal–
calificarea: 

• Creator-proiectant 
îmbrăcăminte

• Designer vestimentar

Învățământ superior:

Facultatea de textile -
pielărie



LICEU TEHNOLOGIC CURS SERAL

CLASA A XI- SEM.II
Domeniul: Construcții, instalații și lucrări publice

Calificarea : Tehnician în construcții și lucrări publice

Se pot înscrie :

 elevi care au finalizat ciclul inferior al liceului învățământ zi( a IX-a și a X-a 

liceu zi)

 elevi care au finalizat ciclul inferior al liceului învățământ seral( a IX-a și aX-a 

și a XI-a sem.I liceu seral)

 Elevi absolvenți ai școlii profesionale de trei ani



TEHNICIANUL ÎN CONSTRUCȚII ȘI LUCRĂRI 

PUBLICE
-Contribuie tehnic la activitatea de construcție a locuințelor și altor lucrări 
publice, evaluare lucrări.

-Reprezintă arhitecții și inginerii pe șantierele de construcții pentru a 
asigura efectuarea lucrărilor în conformitate cu specificațiile din planuri și 
schițe, precum și pentru respectarea normelor de consum a materialelor.

-Realizează o estimare detaliată a cantităților și costurilor de materiale și a 
forței de muncă necesare realizării proiectelor.

-Organizează întreținerea și reparațiile utilajelor. 

-Se ocupă în principal cu planificarea și raportarea activității de la punctul 
de lucru

- Supraveghează activitățile de la punctul de lucru, gestiunea stocurilor de
resurse materiale, coordonarea formării profesionale și gestionării
performanțelor echipei, coordonarea aplicării prevederilor legate
referitoare la sănătatea și securitatea muncii (SSM) și în domeniul
situațiilor de urgență, coordonarea aplicării normelor de protecție a
mediului, coordonarea asigurării calității lucrărilor de executare,
coordonarea întreținerii echipamentelor de lucru.



LICEUL TEHNOLOGIC ,,ION MINCU ” TULCEA

Învățământ profesional nivel 3

 Domeniul : Construcții, instalații și lucrări 

publice

Calificarea:

Instalator instalații tehnico-sanitare 

și de gaze

 Domeniul : Industria textilă şi pielărie

Calificarea:

Confecţioner produse textile



INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI 

DE GAZE

 Instalații de alimentare cu apa rece și caldă

 Instalații de canalizare

 Instalații de gaze naturale

 Instalații de încălzire

 Montaj centrale termice



INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI 

DE GAZE

În atelierele din școală elevii învață să prelucreze 

materialele în vederea confecționării 

tronsoanelor de conducte pentru instalațiile 

tehnico-sanitare.



INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI 

DE GAZE



INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI 

DE GAZE

Montaj obiecte sanitare



INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI 

DE GAZE

Instalații de încălzire centrală

Montarea conductelor din polipropilenă cu inserție/oțel zincat/cupru (montaj 

aparent sau prin pardoseală), montarea corpurilor de încălzire



INSTALATOR INSTALAȚII TEHNICO-SANITARE ȘI 

DE GAZE

Montarea centralelor termice de apartament



CONFECȚIONER PRODUSE TEXTILE

Pătrundeți în tainele confecțiilor textile !!!

Învățăm să         Creăm 

Croim 

Confecționăm

Finisăm 

Prezentăm 



IMAGINI DIN LABORATORUL DE

TEXTILE – OPERAȚIA DE CROIRE



ATELIERUL DE TEXTILE- alegerea tiparelor, 

realizarea tiparelor, operații de coasere



INSTANTANEE DIN 

ATELIERUL DE 

CONFECȚII-ȘCOALĂ ȘI DE 

LA LOCUL DE PRACTICĂ



Produsele realizate 

în atelierele școală, 

din materiale textile 

sau din materiale 

reciclabile sunt 

prezentate cu 

diverse ocazii



PROFESIONALĂ TEXTILE

CARE SUNT BENEFICIILE 

TALE? CE JOB POȚI AVEA?
Confecţionarea și finisarea unei 
game largi de articole textile: 
îmbrăcăminte, lenjerie, fețe de 
masă, produse decorative, costume 
tradiționale, articole de sport

Pregătirea teoretică este 
consolidată de pregătirea practică, 
care se realizează în cadrul 
atelierului școală

La sfârșitul celor 3 ani de studiu ai 
posibilitatea de a obține un 
certificat de competențe 
profesionale care îți oferă 
oportunitatea de a lucra în domeniu

Confecționer produse 
textile într-o firmă de 
profil

Confecționer într-un 
atelier de creație 
vestimentară



ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL :
ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL 
SAU STUDII  SUPERIOARE:

CALIFICĂRILE 

Tehnician în industria 
textilă

Tehnician designer 
vestimentar

Învățământ postliceal 
– calificările: 

 Creator-proiectant 
îmbrăcăminte, 

 Designer 
vestimentar

Învățământ superior:

 Facultatea textile -
pielărie



ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL 

Domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

Calificarea: Tehnician devize şi măsurători în

construcţii

 Se pot înscrie absolvenți de liceu cu sau fără diplomă 

de bacalaureat;

 Cu ajutorul diplomei obținute, absolvenții școlii 

postliceale se pot angaja în companii care au ca 

domeniu de activitate construcții civile, industriale, 

hidrotehnice .



TEHNICIANUL DEVIZE ŞI MĂSURĂTORI ÎN 

CONSTRUCŢII

 realizează măsurători ale lucrărilor, atât pe teren, la locul

de punere în operă, cât şi pe baza documentelor de

execuţie;

 întocmeşte baze de preţuri, caiete de măsurători,

încadrează cantităţile de lucrări în articole de deviz;

 întocmeşte devize şi situaţii de plată;

 calculează costul final al investiţiei, consumurile specifice

ale acesteia, stabilind în timp real încadrarea în graficele

de lucrări a investiţiei;



MULȚUMIM PENTRU ATENȚIE !


