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Pentru tine, dragă absolvent de clasa a VIII-a 

 

 

 Ai ajuns în fața primei decizii importante din viața ta: să-ți alegi drumul ce duce la o 

carieră de succes! 

  

Înainte de a face o alegere: 

• Autocunoaște-te: 

➢ depistează-ți interesele, motivațiile, aptitudinile și reflectează asupra lor; 

➢ pune-ți în valoare toate calitățile de care dispui; 

➢ corelează nivelul de aspirație cu posibilitățile tale reale; 

➢ adresează-te profesorului diriginte/ profesorului psihopedagog de la cabinetul de consiliere 

școlară pentru a te ajuta să decizi; 

• Cumpănește între interesele tale și dorințele părinților; 

• Informează-te în legătură cu rețeaua școlară și meseriile căutate pe piața muncii 

 

În paginile următoare vei găsi informații detaliate despre fiecare domeniu/profil/calificare 

disponibilă în anul școlar 2021 -2022: 
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CUPRINS 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL 

  

Domeniul de pregătire: ELECTROMECANICĂ 

➢ Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale/17 

Domeniul de pregătire: ELECTRIC 

➢ Electrician exploatare joasă tensiune/18 

➢ Electrician aparate şi echipamente electrice şi energetice/19 

Domeniul de pregătire: MECANICĂ 

➢ Mecanic auto/20 

➢ Lăcătuş mecanic prestări servicii/21 

➢ Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic/22 

➢ Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie/23 

➢ Maşinist utilaje cale şi terasamente/24 

➢ Tinichigiu vopsitor auto/25 

Domeniul de pregătire: CHIMIE INDUSTRIALĂ 

➢ Operator industria chimică anorganică/26  

Domeniul de pregătire: INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

➢ Preparator produse din carne şi peşte/27 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL  

 

Domeniul de pregătire: MECANICĂ  

➢ Mecanic auto/29 

➢ Lăcătuș construcții metalice și utilaj tehnologic/30 

➢ Mecanic agricol/31 

➢ Sudor/32 

Domeniul de pregătire: ELECTRIC  

➢ Electrician exploatare joasă tensiune/33 

➢ Electrician exploatare centrale, staţii şi reţele electrice/34 

Domeniul de pregătire: AGRICULTURĂ  

➢ Horticultor/35 

➢ Zootehnist/36 

Domeniul de pregătire: CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE 

➢ Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar/37  

Domeniul de pregătire: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE  

➢ Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie/38 

➢ Bucătar/39 

Domeniul de pregătire: SILVICULTURĂ 

➢ Pădurar/40 

Domeniul de  pregătire ormare: FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN  

➢ Tâmplar universal/41 

Domeniul de pregătire: INDUSTRIE TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE  

➢ Confecţioner produse textile/42 
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 ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL 

 

❖ PROFIL TEHNIC 

Domeniul MECANICĂ 

➢ Tehnician transporturi/44 

➢ Tehnician proiectant CAD/45 

➢ Tehnician mecanic pentru intreținere și reparații/46 

➢ Tehnician mecatronist/47 

 Domeniul ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI  

➢ Tehnician operator tehnică de calcul/48 

➢ Tehnician de telecomunicații/49 

➢ Tehnician în automatizări/50 

Domeniul ELECTRIC 

➢ Tehnician în instalații electrice/51 

➢ Tehnician electrotehnist/52 

➢ Tehnician electrician electronist auto/53 

 

❖ PROFIL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

Domeniul AGRICULTURĂ 

➢ Tehnician în agroturism/54 

➢ Tehnician veterinar/55 

Domeniul PROTECȚIA MEDIULUI  

➢ Tehnician ecolog și protecția calității mediului/56 

Domeniul INDUSTRIE ALIMENTARĂ  

➢ Tehnician analize produse alimentare/57 

Domeniul SILVICULTURĂ 

➢ Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere/58 

 

❖ PROFIL SERVICII 

Domeniul TURISM ŞI ALIMENTAŢIE/ ALIMENTAȚIE  

➢ Tehnician în gastronomie/59 

Domeniul TURISM ŞI ALIMENTAŢIE/ TURISM 

➢ Tehnician în turism/60 

Domeniul COMERȚ 

➢ Tehnician în activități de comerț/61 

Domeniul ECONOMIC 

➢ Tehnician în administrație/62 

➢ Tehnician în activități economice/63 
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Orientarea școlară și profesională presupune îndrumarea și dirijarea unui adolescent spre 

meseria sau profesia care se potrivește cel mai bine cu capacitățile, aspirațiile și personalitatea sa, 

ținând cont de posibilitățile de angajare oferite de piața muncii și de situația sa familială, socială, 

economică, etc. 

Etapele orientării școlare și profesionale: 

 Autocunoașterea 

Autocunoașterea este primul pas în alegerea unei profesii și cariere potrivite cu interesele, 

aptitudinile, valorile, trăsăturile de personalitate și stilul de viață dorit. Presupune răspunsuri la o 

serie de întrebări precum: 

➢ Cine sunt? Ce pot face? (Evaluarea personalității și capacităților/ aptitudinilor) 

➢ Ce vreau să fiu? În ce meserie/ domeniu de activitate mă pot specializa? Ce meserie 

e mai potrivită pentru mine? Am calitățile necesare pentru a lucra în domeniul care 

îmi place? (Evaluarea intereselor/ motivațiilor/ aspirațiilor personale); 

➢ Ce trebuie să fac pentru a ajunge unde îmi doresc? (Evaluarea nevoilor/ 

investițiilor personale în educație, formare și muncă). 

 Explorarea educaţională şi ocupaţională 

Pentru a ajunge la alegerea unor opțiuni scolare și profesionale realiste este absolut 

necesară informarea elevilor cu privire la tipurile și profilurile de studii pe care le pot urma, la 

posibilitățile și formele de calificare profesională, la lumea profesiilor și dinamica ei specifică, la 

perspectivele dezvoltării social-economice și oferta socială de muncă în diferite sectoare de 

activitate. 

 Luarea deciziei 

Este un proces complex de informare progresivă care conduce către o alegere, ceea ce 

presupune ca elevii să își asume anumite responsabilități.  

 Alcătuirea planului de carieră 

Este o cale de a reflecta asupra propriilor aspirații și ambiții profesionale și poate conține 

următorii pași:  

▪ Stabilirea obiectivului/ obiectivelor profesional(e) pe termen scurt și mediu/ lung, prin 

corelarea informaţiilor despre propria persoană (aptitudini, interese etc.) cu cele referitoare 

la piața muncii;  

▪ Pași deja parcurși pentru atingerea obiectivelor: educație, sarcini de dezvoltare, etc. 

▪ Pași specifici care trebuie parcurși în continuare pentru atingerea obiectivelor: terminarea 

studiilor, participarea la programe de formare, etc.; 

▪  Stabilirea unui plan de acțiune pentru atingerea obiectivelor: activități specifice, resurse/ 

oportunităţi, obstacole, modalități de depășire a acestora, termene de realizare a diferitelor 

etape, etc.  

În realizarea orientării școlare și profesionale sunt implicați o serie de factori: 

❖ Familia. Este primul factor educativ care are o influenţă puternică asupra opţiunilor şcolare 

şi profesionale ale tinerilor, atât prin transferul unor modele culturale și educaționale ale 

părinţilor către generațiile următoare, cât şi prin faptul că aceștia proiectează unele dintre 

ambiţiile și neîmplinirile lor, în planurile de carieră ale propriilor copii. 
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❖ Şcoala. Prin toate structurile sale, reprezintă o instituție cu responsabilități majore în 

procesul de consiliere și orientare. Un rol important în conceperea și desfășurarea orientării 

școlare și profesionale îl are dirigintele care, alături de ceilalți profesori, îndrumă elevul 

către cea mai potrivită alegere din punct de vedere educațional și/ sau profesional. De 

asemenea, esențiali în activitatea de orientare școlară și profesională sunt profesorii 

consilieri școlari, prin activitățile de consiliere individuală și de grup pe care le desfășoară 

cu elevii și părinții.  

❖ Organizațiile de tineret, fundațiile, ONG-urile etc. Pe baza cunoașterii posibilităților 

elevilor și a posibilităților sociale, conștientizând principiile și cerințele științifice ale 

orientării școlare și profesionale, diversele organizații, datorită prezenței lor în mijlocul 

elevilor, a contopirii intereselor lor cu cele ale elevilor, pot avea o forță de influențare 

pozitivă asupra acestora, în orientarea lor școlară și profesională.  

❖ Unităţile economice, prin parteneriatul cu instituţiile de educație, dar și de formare 

profesională, constituie un element important în configurarea traseelor profesionale, atât 

prin experiența practică propusă care face legătura cu teoria predată, precum și prin 

modelele oferite prin stagiile de practică, integrate în curriculumul învățământului 

preuniversitar. 

❖ Mass-media. Reprezentată de: radio, televiziune, presă, rețele de socializare, internet, etc., 

presupune,  în prezent, o verigă importantă în realizarea obiectivelor orientării școlare și 

profesionale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai încredere în tine! 

Descoperă-ți punctele tari și dezvoltă-le! 

         Nu lăsa pe alții să decidă pentru tine! 

                Fă ce îți place! 
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Învățământul profesional de stat, reglementat prin metodologia aprobată prin OMENCŞ 

nr. 5033/29.08.2017, numit în continuare învățământ profesional, are următoarele obiective:  

a) formarea competențelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări profesionale 

de nivel 3 al Cadrului Național al Calificărilor corespunzător nivelului de referință 3 al 

Cadrului European al Calificărilor;  

b) dezvoltarea și diversificarea competențelor cheie necesare în scopul integrării socio-

profesionale și progresului în viitoarea carieră;  

c) facilitarea integrării socio-profesionale a absolvenților învățământului profesional în 

concordanță cu aspirațiile profesionale și cu necesitățile pieței muncii;  

d) implicarea angajatorilor în asigurarea forței de muncă calificate, în funcție de nevoile 

proprii;  

e) dezvoltarea motivației tinerilor pentru muncă și a interesului pentru învățare, printr-o 

abordare integrată a pregătirii teoretice și practice într-o calificare solicitată de piața 

muncii, cu posibilitatea de continuare a studiilor, în funcție de interesele profesionale și 

potențialul individual de dezvoltare.  

Învăţământul profesional se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, are o durată de cel 

puţin 3 ani şi are o pondere semnificativă a pregătirii practice derulate la operatorul economic:  

- în primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la operatorul economic 

reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului;  

- în al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice;  

- în anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice.  

Pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală 

de 24 săptămâni, 5 săptămâni în primul an, 9 săptămâni în anul doi şi 10 săptămâni în cel de-al 

treilea an. La finalul celor trei ani de studii, elevii vor susține examenul de certificare a calificării 

profesionale în urma căruia dobândesc certificat de calificare profesională și suplimentul 

descriptiv al certificatului, conform Europass, care este recunoscut atât în ţară, cât şi în 

Uniunea Europeană. Acest lucru facilitează găsirea mai uşor a unui loc de muncă remunerat 

conform calificării. După finalizarea cursurilor, elevii își pot continua studiile în cadrul unui liceu, 

însă pot decide și să lucreze în același timp. Absolvenții învățământului profesional care 

promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-

a a învățământului liceal, în condițiile legii și ale reglementărilor specifice stabilite de Ministerul 

Educației Naționale și Cercetării Științifice. 

Elevii din învăţământul profesional beneficiază de susţinere financiară acordată de la 

bugetul de stat prin intermediul Programului naţional de protecţie socială "Bursa profesională", 

prin care, fiecare elev primeşte suma de 200 lei, în condiţiile stabilite prin Hotărârea de Guvern 

nr. 951/2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care 

frecventează învăţământul profesional, inclusiv dual.  

Elevii înscrişi în învăţământul profesional pot beneficia de masă şi cazare gratuită în 

cantinele şi internatele şcolare. Acoperirea cheltuielilor pentru cazarea şi masa acestora se poate 

asigura din bugetele locale sau de la consiliile judeţene, prin decizii proprii. (Legea Educaţiei 

Naţionale nr. 1/ 2011, art. 12).  

CE ESTE ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL? 
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În funcţie de performanţe sau de alte criterii stabilite de operatorii economici, elevii pot 

primi şi alte forme de sprijin de la operatorii economici, acestea fiind stabilite prin contractele 

individuale de pregătire practică la începutul şcolarizării. 

 

 

 

Învățământul profesional dual are în vedere învățarea la locul de muncă, respectiv la 

operatorul economic, pe baza unui contract de parteneriat între operatorul economic și unitatea de 

învățământ, cu implicarea unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află unitatea școlară, 

și a unui contract individual de pregătire practică încheiat între operatorul economic, unitatea de 

învățământ și persoana care se formează, având ca scop facilitarea accesului absolvenților, după 

finalizarea studiilor, la un loc pe piața forței de muncă. 

Învățământul profesional dual se organizează pentru dobândirea de cunoștințe, deprinderi 

și competențe preponderent pentru ocuparea unui loc de munca pentru calificări profesionale de 

nivel 3 conform Cadrului Național al Calificărilor, acesta adresându-se tinerilor cu vârsta până în 

26 de ani. 

Calitatea de elev în învățământul dual, pentru nivel 3 de calificare, este condiționată de 

îndeplinirea cumulată a următoarelor condiții: 

a) să fie absolvent al clasei a VIII-a; 

b) să fie apt din punct de vedere medical pentru cerințele specifice calificării pentru 

care se pregătește; 

c) să aibă un contract individual de pregătire practică încheiat între elev, respectiv 

părintele, tutorele sau susținătorul legal al elevului minor, operatorul economic și unitatea de 

învățământ. 

Învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare profesională, reglementat prin metodologie 

specifică, aprobată prin OMEN nr. 3554/2017, reprezintă o formă de organizare a 

învăţământului profesional cu următoarele caracteristici specifice:  

a) este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, în calitate de potenţiali 

angajatori şi parteneri de practică;  

b) asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare profesională pe baza unui 

contract de parteneriat şi a unor contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea practică 

organizată în răspunderea principală a operatorilor economici;  

c) operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, bursă la nivelul celei 

acordate din fonduri publice şi alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;  

d) facilitează implicarea operatorilor economici în mecanismele decizionale la nivelul 

unităţii de învăţământ partenere. 

Învăţământul dual se adresează absolvenţilor clasei a VIII-a, are o durată de cel puţin 3 

ani şi are o pondere semnificativă a pregătirii practice derulate la operatorul economic:  

• în primul an, pregătirea practică realizată în atelierele şcolii şi la operatorul 

economic reprezintă aproximativ 20% din timpul total alocat programului;  

• în al doilea an aproximativ 60% din timp este alocat pregătirii practice;  

• în anul al treilea, aproximativ 72% din timp este alocat pregătirii practice.  

Pe parcursul celor trei ani sunt organizate stagii comasate de practică cu o durată totală 

de 24 săptămâni, 5 săptămâni în primul an, 9 săptămâni în anul doi şi 10 săptămâni în cel de-al 

treilea an.  

CE ESTE ÎNVĂŢĂMÂNTUL DUAL? 
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Avantaje elevi:  

Elevii din învăţământul dual beneficiază de susţinere financiară acordată de la bugetul 

de stat prin intermediul Programului Naţional de Protecţie Socială "Bursa profesională", prin 

care, fiecare elev primeşte suma de 200 lei, în condiţiile stabilite prin Hotărârea de Guvern nr. 

951/2017 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care 

frecventează învăţământul profesional, inclusiv dual. Suplimentar, operatorul economic, 

conform legii, oferă o bursă, minimum cât oferă statul, adică cel puțin 200 de lei. (Legea 

Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, art. 25).  

Instruirea practică este asigurată prin specialiști ai companiilor/ întreprinderilor (tutori 

de practică), care pregătesc elevii, nu numai în meserie, ci și în a fi bun cetățean, să-și respecte 

colegii, să plătească taxe și impozite, să fie cuviincioși, respectuoși, să învețe să respecte legiile, 

normele din comunitate.  

Elevii înscrişi în învăţământul dual pot beneficia de masă şi cazare gratuită în cantinele 

şi internatele şcolare. Acoperirea cheltuielilor pentru cazarea şi masa acestora se poate asigura din 

bugetele locale sau de la consiliile judeţene, prin decizii proprii. În cazul elevilor care frecventează 

învăţământul dual în altă unitate administrativ-teritorială decât cea de domiciliu, decontarea 

cheltuielilor de transport şi facilităţile de cazare şi masă gratuite prevăzute anterior se acordă, 

conform prevederilor prezentei legi, indiferent de oferta de educaţie şi formare profesională 

disponibilă în localitatea de domiciliu. (Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/ 2011, art. 12). 

Absolvenții învățământului dual, care promovează examenul de certificare a calificării 

profesionale, pot continua studiile în ciclul superior al învățământului liceal sau pot fi cuprinși în 

programe de pregătire pentru echivalarea nivelului de învățământ liceal. 

Responsabilităţile operatorului economic  

Contractul de parteneriat stabilește obligațiile operatorilor economici cu privire la:  

a. organizarea și desfășurarea stagiilor de pregătire practică prevăzute în planul-cadru de 

învățământ pentru nivelul respectiv de calificare, precum și a componentei de pregătire practică 

din modulele de specialitate, convenite a se desfășura la operatori economici;  

b. asigurarea condițiilor materiale - utilaje, echipamente, materii prime, materiale 

consumabile, energie și celelalte utilități necesare pentru practica elevilor organizată în 

răspunderea lor, în conformitate cu standardele de pregătire profesională, planurile de învățământ 

și curriculumul în vigoare, inclusiv curriculumul în dezvoltare locală pentru stagiile de pregătire 

practică proiectate în colaborare cu unitatea de învățământ;  

c. asigurarea resurselor umane (tutori) necesare pentru pregătirea practică a elevilor, 

organizată la operatorul economic;  

d. asigurarea echipamentelor de lucru și de protecție pentru elevi, pe perioadele de formare 

derulate la operatorul economic;  

e. asigurarea securității și sănătății în muncă a elevilor pe parcursul perioadelor de formare 

derulate la operatorul economic;  

f. angajarea cheltuielilor necesare pentru asigurarea securității și sănătății în muncă, 

examinările de medicină a muncii și analize medicale obligatorii pentru elevi;  

g. angajarea cheltuielilor pentru asigurări de răspundere civilă în cazul unor eventuale 

accidente, daune sau vătămări corporale generate în timpul pregătirii practice la operatorul 

economic, pentru elevi (în funcție de domeniul de activitate);  

h. asigurarea pentru elevi a unei burse, cel puțin la nivelul celei acordate din fonduri 

publice;  
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i. acordarea altor forme de sprijin material și stimulente financiare convenite prin 

contractul de parteneriat;  

j. asigurarea condițiilor necesare (dotări, materii prime, materiale consumabile, utilități 

etc.) pentru derularea probelor de admitere și a examenelor de certificare a calificării profesionale 

a elevilor, în funcție de locația convenită pentru organizarea acestora;  

k. asigurarea condițiilor necesare pentru evaluarea continuă a elevilor în cadrul pregătirii 

practice la operatorul economic;  

l. angajarea altor cheltuieli necesare pentru formarea de calitate a elevilor;  

m.  organizarea de stagii suplimentare de pregătire practică pentru elevii cu situația școlară 

neîncheiată din cauza absențelor sau care nu au obținut medii de trecere la stagiile de pregătire 

practică sau la pregătirea practică din cadrul modulelor din planul de învățământ pentru calificarea 

respectivă.  

Mai multe detalii despre beneficiile învățământului profesional de stat și 

învățământului profesional dual, precum și despre legislația care reglementează cele două forme 

de învățământ, le puteți accesa pe website-ul www.alegetidrumul.ro. 

 

 

 

 

Programul academic îmbinat cu carierele de știință aplicată (în primul rând, domeniul 

inginerie) este organizat în două cicluri care se succed: ciclul inferior al liceului (clasele a IX-a și 

a X-a) și ciclul superior al liceului (clasele a XI- a - a XII a/ a XIII) 

Învățământul liceal tehnologic cuprinde următoarele 3 profiluri: Tehnic, Servicii, Resurse 

Naturale și Protecția Mediului. 

Absolvenţii unei calificări de liceu din cadrul acestei filiere, pot, înainte de Examenul de 

Bacalaureat, să mai susţină un examen numit Examen de certificare a calificării profesionale a 

absolvenților învățământului liceal tehnologic, nivel 4 de calificare. Promovarea acestui examen 

înseamnă că elevul respectiv a dobândit competenţe profesionale ce vor fi materializate printr-

un CERTIFICAT de calificare profesională şi un Supliment descriptiv al certificatului, conform 

Europass.  

Nivelul acestor competenţe dobândite se apreciază prin intermediul 

calificativelor: excelent, foarte bine, bine, satisfăcător, acordate în funcţie de punctajele obţinute 

de fiecare elev, pentru proba practică şi proba orală. 

Altfel spus, absolvenţii liceului tehnologic, obţin, pe lângă diploma de bacalaureat, şi o 

diplomă de calificare într-un domeniu de specialitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DE CE SĂ ALEGI ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL TEHNOLOGIC? 

 



Ghid de orientare școlară și profesională 

 

11 

APRECIERE PRIVIND OPŢIUNILE ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE ALE ELEVILOR 

DIN CLASA A VIII–A ÎN ANUL ŞCOLAR 2020/2021 

 

Finalizarea clasei a VIII-a impune, în contextul educaţional românesc, necesitatea luării 

unei decizii cu privire la traseul educaţional ulterior gimnaziului. Datorită complexităţii tot mai 

mari a pieţei muncii este necesar ca elevii să ia decizii cât mai realiste în legătură cu viitoarele lor 

studii liceale şi postliceale şi, în perspectivă, a viitoarei cariere. 

Orientarea şcolară şi profesională reprezintă în acest sens un răspuns prin sistemul coerent 

de acţiuni şi măsuri prin care elevii sunt ajutaţi să-şi aleagă şcoala, respectiv profesiunea, potrivit 

atât cu aspiraţiile şi aptitudinile proprii, cât şi cu cerinţele societăţii. Orientarea şcolară şi 

profesională înglobează întregul sistem al acţiunilor educative care dezvoltă personalitatea 

tânărului şi pregătesc integrarea lui socială şi profesională. 

Cunoaşterea opţiunilor şcolare şi profesionale ale elevilor reprezintă în acest context un 

aspect important al activităţii de orientare în carieră a acestora. 

Studiul privind opțiunile școlare ale elevilor claselor a VIII-a a fost realizat în cadrul 

programului educațional ,, De la școală la viața profesională, spre carieră”, inițiat și derulat de 

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Vâlcea și Centrul Județean de Asistență 

Psihopedagogică Vâlcea, sub coordonarea Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea, în luna 

decembrie 2020. Studiul a urmărit informarea elevilor cu privire la formele de învăţământ liceal 

prin studierea de către aceştia a chestionarului O.S.P ce cuprindea totalitatea filierelor, profilelor 

şi calificărilor oferite de unităţile şcolare din judeţ şi cuprinse în nomenclatorul de meserii, 

cunoaşterea opţiunilor şcolare ale elevilor, pe forme de învăţământ, filiere, profile, specializări, 

derularea unor programe de consiliere şi orientare adresate elevilor de gimnaziu.  

În cadrul studiului au fost chestionaţi 1595 elevi din mediul urban și rural din totalul de 

2476 elevi existenți în județul Vâlcea în anul școlar 2020-2021, înscriși în învățământul de masă 

și învățământul special. Elevii care și-au exprimat opțiunile reprezintă un procent de 64,42% din 

numărul total al elevilor de clasa a VIII-a din județ.  

Opțiunile elevilor în ceea ce privește profilul preferat sunt astfel: profil real – 39%, profil 

umanist – 36%, profil tehnic – 9 %, profil vocațional – 8%, școala profesională – 8%. 

Sursele de informare ale elevilor privind alegerea profilului liceal le reprezintă școala și 

familia. Elevii aleg profilul liceal în funcție de aptitudini, interese, rezultate la învățătură și 

prestigiul unității de învățământ, ceea ce demonstrează că opțiunile școlare ale  acestora sunt 

realiste, bine gândite și cu o evaluare corectă a șanselor de reușită. 

Așteptările elevilor în ceea ce privește învățământul liceal, sunt legate de cadre didactice 

bine pregătite, mediu școlar primitor, colegi prietenoși, dotări moderne, apropiere de domiciliu. 

Se constată o apreciere a învăţământului profesional tradiţional (şcoală profesională), cât 

și a învățământului dual, după mulţi ani; deşi elevii au informaţii despre învăţământul profesional 

dual, aceștia nu şi-l doresc, nefiind dispuşi să muncească. 

Profesorii/Diriginţii încep să influențeze elevii în alegerea carierei, dar predomină familia, 

urmată de prieteni/ anturaj. 

Atât în mediul urban, cât și în mediul rural elevii sunt informaţi privind învăţământul 

profesional dual, dar nu sunt interesaţi şi se pare că indiferent ce aleg, visul lor este să plece în 

afara ţării. 

Director CJRAE Vâlcea, 

Maria GEORGESCU 
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OFERTA DE ȘCOLARIZARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI 

TEHNIC, PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022, DIN JUDEȚUL VÂLCEA

  

 

 

Nr. 

crt. 
Unitate școlară 

Nr. de clase propuse pentru anul școlar 

2021 - 2022 

Liceu 

tehnologic 

Învățământ  

profesional 

de stat 

Învățământ 

dual de stat 

1.  COLEGIUL ENERGETIC Râmnicu Vâlcea 6  1 

 
• Tehnician ecolog și protecția calității 

mediului 
1   

 • Tehnician de telecomunicații 1   

 • Tehnician operator tehnică de calcul 1   

 • Tehnician în automatizări 2   

 • Tehnician electrotehnist 1   

 
✓ Electrician aparate şi echipamente 

electrice şi energetice 
  0,5 

 
✓ Electromecanic utilaje şi instalaţii 

industriale 
  0,5 

2.  COLEGIUL ECONOMIC Râmnicu Vâlcea 7 1  

 • Tehnician în turism 1   

 • Tehnician în gastronomie 1   

 • Tehnician în activități economice 2   

 • Tehnician în activități de comerț 1   

 • Tehnician în administrație 1   

 • Tehnician analize produse alimentare 1   

 
➢ Ospătar (chelner) vânzător în unități de 

alimentație 
 0,5  

 ➢ Bucătar  0,5  

3.  LICEUL "Constantin Brâncoveanu" Horezu 3 2 - 

 • Tehnician în instalații electrice 1   

 • Tehnician electrotehnist 0,5   

 • Tehnician mecatronist 0,5   

 
• Tehnician mecanic pentru intreținere și 

reparații 
1   

 ➢ Electrician exploatare joasă tensiune  0,5  

 ➢ Sudor  0,5  

 ➢ Confecționer produse textile  0,5  

 ➢ Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar   0,5  

4.  LICEUL ”George Țărnea” Băbeni 1  1 
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• Tehnician mecanic pentru intreținere și 

reparații 
1   

 ✓ Lăcătuş mecanic prestări servicii   0,5 

 ✓ Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie   0,5 

5.  LICEUL "Preda Buzescu" Berbești 1   

 • Tehnician transporturi 0,5   

 • Tehnician în instalații electrice 0,5   

6.  
LICEUL TEHNOLOGIC "Petrache 

Poenaru" Bălcești 
2 1  

 • Tehnician în activități economice 1   

 
• Tehnician mecanic pentru intreținere și 

reparații 
1   

 ➢ Mecanic agricol  0,5  

 ➢ Zootehnist  0,5  

7.  
LICEUL TEHNOLOGIC "Brătianu" 

Drăgășani 
4 3,5 0,5 

 • Tehnician veterinar 0,5   

 
• Tehnician ecolog și protecția calității 

mediului 
0,5   

 • Tehnician analize produse alimentare 1   

 • Tehnician în administrație 1   

 • Tehnician în activități economice 1   

 ➢ Electrician exploatare joasă tensiune  0,5  

 ➢ Horticultor  0,5  

 ➢ Confecţioner produse textile  0,5  

 
➢ Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 

alimentaţie 
 1  

 ➢ Mecanic auto  0,5  

 ➢ Mecanic agricol  0,5  

 ✓ Lăcătuş mecanic prestări servicii   0,5 

8.  
LICEUL TEHNOLOGIC "Căpitan Nicolae 

Pleșoianu" Râmnicu Vâlcea 
1  2 

 • Tehnician transporturi 1   

 ✓ Mecanic auto   1 

 ✓ Maşinist utilaje cale şi terasamente   0,5 

 ✓ Tinichigiu vopsitor auto   0,5 

9.  
LICEUL TEHNOLOGIC de Turism 

Călimănești 
1 1  

 • Tehnician în turism 0,5   

 • Tehnician în activități economice 0,5   

 ➢ Bucătar  0,5  

 
➢ Ospătar (chelner) vânzător în unități de 

alimentație 
 0,5  
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10.  
LICEUL TEHNOLOGIC "Ferdinand I" 

Râmnicu Vâlcea 
1 0,5 0,5 

 • Tehnician operator tehnică de calcul 1   

 
➢ Electrician exploatare centrale, staţii şi 

reţele electrice 
 0,5  

 
✓ Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj 

tehnologic 
  0,5 

11.  
LICEUL TEHNOLOGIC Forestier Râmnicu 

Vâlcea 
3 0,5 1,5 

 • Tehnician proiectant CAD 0,5   

 • Tehnician în agroturism 0,5   

 
• Tehnician în silvicultură și exploatări 

forestiere 
1   

 
• Tehnician ecolog și protecția calității 

mediului 
1   

 ➢ Mecanic auto  0,5  

 ✓ Preparator produse din carne şi peşte   1 

 ✓ Operator industria chimică anorganică   0,5 

12.  
LICEUL TEHNOLOGIC "Justinian 

Marina" Băile Olănești 
1   

 • Tehnician în turism 1   

13.  LICEUL TEHNOLOGIC Băile Govora 1   

 • Tehnician în turism 1   

14.  
LICEUL TEHNOLOGIC ”General 

Magheru” Râmnicu Vâlcea 
1  2 

 • Tehnician electrician electronist auto 1   

 ✓ Mecanic auto   1 

 ✓ Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie   0,5 

 ✓ Electrician exploatare joasă tensiune   0,5 

15.  LICEUL ”Gheorghe Surdu” Brezoi  1  

 ➢ Pădurar  1  

16.  
ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ 

COSTEȘTI, BISTRIȚA 
 4  

 
➢ Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj 

tehnologic 
 1  

 ➢ Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar  1  

 
➢ Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de 

alimentaţie 
 1  

 ➢ Tâmplar universal  1  

 TOTAL 33 14,5 8,5 

  

 

 

 



Ghid de orientare școlară și profesională 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENII ȘI CALIFICĂRI ȘCOLARIZATE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL/DUAL ȘI LICEAL 

TEHNOLOGIC DIN JUDEȚUL VÂLCEA 

ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022 
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Domeniul de pregătire:  

❖ ELECTROMECANICĂ → Calificarea profesională: Electromecanic utilaje şi 

instalaţii industriale 

 

❖ Unități școlare: Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea– 0,5 clase (14 locuri) 

 

 
 

Ce poți învăța?  

❖ Operații de prelucrare mecanică și realizarea circuitelor electrice  

❖ Reprezentarea pieselor și instalațiilor utilizând desenul tehnic 

❖ Măsurarea mărimilor neelectrice și electrice 

❖ Utilizarea și reglarea sistemelor electrohidropneumatice în instalaţii 

❖ Utilizarea echipamentelor electrice și de automatizare în instalații electromecanice. 

Care sunt beneficiile? 

❖ Punerea în funcțiune a utilajelor și echipamentelor industriale conform documentațiilor 

tehnice 

❖ Realizarea lucrărilor de mentenanţă pentru utilaje şi echipamente electrice din instalaţii 

industriale 

❖ Realizarea circuitelor electrice specifice instalațiilor industriale 

Ce job poți obține? 

❖ Electromecanic maşini şi echipamente electrice;  

❖ Montator electromecanic;  

❖ Montator/ reglor/ depanator de aparataj electric 

❖ Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, 

în funcție de decizia angajatorului şi de opţiunea absolventului  

Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal - calificarea: Tehnician electromecanic 

❖ Învățământ superior: 

❖ Facultăți din domeniul mecanic sau electric 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

❖ ASOCIAȚIA VÂLCEA DUAL LEARNING 

❖ Societatea CET Govora SA 

❖ SSH Hidroserv SA-Secția de Serviciii și Reparații Hidroenergetice Râmnicu 

Vâlcea 
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Domeniul de pregătire:  

❖ ELECTRIC → Calificarea profesională: Electrician exploatare joasă tensiune 

 

❖ Unități școlare: Liceul Tehnologic ”General Magheru” Râmnicu Vâlcea – 0,5 

clase (12 locuri) 

   

  

 

 

 

 

 

 

Ce poți învăța?  

❖ Realizarea lucrărilor de tehnologie generală în electrotehnică 

❖ Realizarea componentelor echipamentelor electrice 

❖ Măsurarea mărimilor electrice în curent continuu și 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. 

Care sunt beneficiile? 

❖ Meseria de electrician este o meserie de actualitate, indiferent de fluctuațiile 

economice, orice tip de activitate economică desfășurându-se cu ajutorul energiei 

electrice  

❖ Lucrezi într-un mediu curat; 

❖ Vei dobândi în condiţii reale de muncă deprinderi şi abilităţi care permit punerea 

în funcţiune, exploatarea, întreţinerea şi repararea aparatelor şi maşinilor electrice 

din instalaţiile electrice de joasă tensiune; 

❖ Îți vei dezvolta capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului 

de muncă 

❖ Oferta pe piața muncii este generoasă, cu o remunerație superioară mediei pe 

economie 

Ce job poți obține? 

❖ Electrician de întreținere și reparații; 

❖ Electrician pentru instalațiile electrice de joasă tensiune, în întreprinderi cu 

activități economice diverse 

❖ Electrician montator de instalaţii electrice la mijloace de transport. 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal - calificarea: Tehnician în instalații electrice, Tehnician electrotehnist                                             

❖ Învățământ superior: Facultăți din domeniul electic, electronică, automatizări  

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

❖ SC ELECTRO VÂLCEA SRL 

❖ SC METAL TECHNIKS SRL 

❖ SC CET Govora SA 

❖ ATICA CHEMICALS SRL 
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Domeniul de pregătire:  

❖ ELECTRIC → Calificarea profesională: Electrician aparate şi echipamente 

electrice şi energetice 

 

❖ Unități școlare: Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea– 0,5 clase (16 locuri) 

   

 
Ce poți învăța?  

❖ Pregătești procesele tehnologice în domeniul electric 

❖ Montezi subansamble din echipamentele electrice 

❖ Realizezi instalații electrice simple 

❖ Întreții instalațiile electrice 

❖ Întreții echipamentele electroenergetice, aparate de joasă, medie și înaltă tensiune 

Care sunt beneficiile? 

❖ Meseria de electrician este o meserie de actualitate, indiferent de fluctuațiile 

economice, orice tip de activitate economică desfășurându-se cu ajutorul energiei 

electrice  

❖ Vei dobândi în condiţii reale de muncă deprinderi şi abilităţi care permit punerea 

în funcţiune, exploatarea, întreţinerea şi repararea aparatelor şi maşinilor electrice 

din instalaţiile electrice de joasă tensiune, medie și înaltă tensiune 

❖ Îți vei dezvolta capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva probleme specifice locului 

de muncă 

❖ Posibilitatea dezvoltării personale și profesionale ulterioare, prin urmarea 

cursurilor liceale sau postliceale în domeniul electric sau domenii conexe 

Ce job poți obține? 

❖ Electrician echipamente electrice și energetice 

❖ Electrician montare și reparații linii electrice aeriene și subterane 

❖ Electrician montare și reparații echipament electric din centrale, stații și 

posturi de transformare electrică 

❖ Electrician de întreținere și reparații  

Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal - calificarea: Tehnician în instalații electrice, Tehnician 

electrotehnist 

❖ Învățământ superior: Facultatea de Inginerie electrică, Facultatea de Energetică 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

❖ Societatea CET Govora SA 

❖ SSH Hidroserv SA-Secția de Servicii și Reparații Hidroenergetice 

Râmnicu Vâlcea 

❖ ASOCIAȚIA VÂLCEA DUAL LEARNING 



Ghid de orientare școlară și profesională  

 

20 

Domeniul de pregătire:  

❖ MECANICĂ → Calificarea profesională: Mecanic auto 

 

❖ Unități școlare: Liceul Tehnologic ”Nicolae Pleșoianu” Râmnicu Vâlcea – 1 clasă  

(25 locuri) 

        Liceul Tehnologic ”General Magheru” Râmnicu Vâlcea- 1 clasă (20 locuri) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce poți învăța?  

❖ Construcţia şi funcţionarea automobilelor 

❖ Evaluarea funcţională, calitativă şi cantitativă a autovehiculelor 

❖ Lucrări de întreținere şi reparare a automobilelor 

❖ Conducerea automobilelor 

❖ Pregătirea automobilului pentru exploatare 

Care sunt beneficiile? 

❖ Instruire practică în condiţii reale de muncă în service-uri auto moderne şi companii 

de profil 

❖  Posibilitatea parcurgerii cursurilor pentru obţinerea permisului de conducere B  

❖ Inserția facilă pe piața muncii ca urmare a extinderii și diversificării parcului auto 

❖ Îți poți dezvolta competențele antreprenoriale și poți să-ți deschizi un service 

propriu.  

Ce job poți obține? 

❖ Mecanic auto 

❖ Electromecanic auto 

❖ Operator standuri încercări 

❖ Lucrător comercial la standuri cu piese auto.  

Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal - calificarea: Tehnician transporturi 

❖ Învățământ superior: Facultatea de inginerie mecanică 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

❖ SC TEHNOELECTRONIC SRL 

❖ SC RICAMBI SRL 

❖ SC PRIMEXPROD SRL 

❖ SC NURVIL SRL 

❖ SC KLASS AUTO POINT SRL 

❖ SC GOMM SRL 

❖ SC COMDIVERS SERVICE LKW SRL 

❖ AUTONET SRL 

❖ SC CAZICOM SRL 

❖ SC RĂDESCU SERVICE SRL 

❖ SC ENDURO TEAM SRL 

❖ SC ELCOPREST MOTORS SRL 

❖ SC TANTINKAR SRL 

❖ SC BRODMI SRL 

❖ WISE PAVAJE SRL 

❖ PRO MOTOR SRL 

❖ SC AUTOEUROPA SA 

❖ SC CASA AUTO VALCEA SRL 
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Domeniul de pregătire:  

❖ MECANICĂ → Calificarea profesională: Lăcătuș construcții metalice și utilaj 

tehnologic 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Liceul Tehnologic ”Ferdinand I” Râmnicu Vâlcea– 0,5 clase (13 locuri) 

 
Ce poți învăța?  

❖ Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale 

❖ Desen tehnic de specialitate; 

❖ Execuția de piese după desen și schiță 

❖ Realizarea asamblărilor mecanice  

❖ Executarea, revizia și întreținerea diverselor construcţii metalice 

❖ Execuţia şi asamblarea elementelor care alcătuiesc utilajele tehnologice.   

Care sunt beneficiile? 

❖ Îți asiguri o pregătire temeinică ce îți va permite să profesezi într-o gamă largă de 

ocupații din domeniul mecanic 

❖ Vei dobând deprinderi şi abilităţi de execuţie şi asamblare a construcţiilor metalice, dar 

și de revizie şi întreţinere a lor 

❖ Vei căpăta competențe antreprenoriale care te vor ajuta să dezvolți o afacere proprie în 

domeniul mecanic. 

Ce job poți obține? 

❖ Lăcătuș mecanic 

❖ Lăcătuș structuri metalice 

❖ Mecanic de întreținere și reparații 

❖ Prelucrător la cald, forjor 

❖ Prelucrător la rece, ștanțe, matrițe 

❖ Lăcătuș montator 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal - calificarea: Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, 

Tehnician prelucrări mecanice 

❖ Învățământ superior: Facultăți din domeniul tehnic 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

❖ SC CET Govora SA 

❖ SC ELECTRO VÂLCEA SRL 

❖ SSH Hidroserv SA-Secția de Serviciii și Reparații Hidroenergetice Râmnicu 

Vâlcea 

❖ VeroTherm SRL 

❖ SC OSERO SRL 
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Domeniul de pregătire:  

❖ MECANICĂ → Calificarea profesională: Mecanic utilaje şi instalaţii în industrie 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Liceul Tehnologic ”General Magheru” Râmnicu Vâlcea – 0,5 clase (13 

locuri) 

❖ Liceul ”George Țărnea” Băbeni- 0,5 clase (14 locuri) 

 
Ce poți învăța?  

❖ Realizarea schiței unei piese mecanice în vederea executării ei 

❖ Montarea organelor de mașini în subansamble mecanice 

❖ Realizarea asamblărilor mecanice 

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

utilajelor şi instalaţiilor 

❖ Exploatarea instalațiilor de ridicat şi transportat 

❖ Executarea reparaţiilor curente ale maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor.  

Care sunt beneficiile? 

❖ Te vei pregăti în condiţii reale de muncă și la companii de profil 

❖ Poți repara o gamă largă de mașini, utilaje și instalații 

❖ Îți vei dezvolta abilități, cunoştinţe şi deprinderi pentru a executa lucrări de 

montare, punere în funcţiune, revizie și întreţinere a maşinilor, utilajelor şi 

echipamentelor industriale care îți vor facilita găsirea unui job 

❖ Vei avea posibilitatea de a-ți dezvolta spiritul antreprenorial care te va ajuta la 

deschiderea unui atelier mecanic propriu. 

Ce job poți obține? 

❖ Mecanic utilaj; 

❖ Lăcătuș mecanic de întreținerere și reparații universale; 

❖ Montator subansamble  

Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal - Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, Tehnician 

prelucrări mecanice, Tehnician transporturi; 

❖ Învățământ superior: Facultăți din domeniul tehnic, Facultatea de transporturi 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

 

❖ SC AVICARVIL SRL 

❖ SC METAL TECHNIKS SRL 

❖ SC CET Govora SA 

❖ ATICA CHEMICALS SRL 

❖ WISE PAVAJE SRL 

❖ ASOCIAȚIA VÂLCEA DUAL LEARNING 
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Domeniul de pregătire:  

❖ MECANICĂ → Calificarea profesională: Tinichigiu vopsitor auto 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Liceul Tehnologic ”Nicolae Pleșoianu” Râmnicu Vâlcea – 0,5 clase ( 12 

locuri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce poți învăța?  

❖ Identifici defectele și gradul de uzură al cadrului sau caroseriei automobilelor, 

folosind metode moderne de diagnosticare 

❖ Efectuezi repararea și întreținerea sistemelor de acționare, închidere și blocare 

precum și a cadrului și caroseriei auto 

❖ Efectuezi protecția anticorozivă respectând estetica automobilului 

❖ Efectuezi operații de vopsire a caroseriilor conform celor mai moderne tehnologii 

❖ Manevrezi autovehiculele, conform legislației în vigoare.  

Care sunt beneficiile? 

❖ Efectuezi instruirea practică în service-uri auto moderne fiind la curent cu noutățile 

din domeniu 

❖ Dobândești capacitatea de a lua decizii și de a rezolva probleme specifice locului 

de muncă, consolidându-ți atitudinile de corectitudine, respect, încredere în forțele 

proprii, satisfacție pentru lucrul bine făcut 

Ce job poți obține? 

❖ Tinichigiu-vopsitor auto într-un service auto sau atelier de întreținere și reparații 

auto 

❖ Lucrător comercial la standuri cu piese auto 

❖ Lucrător distribuție vopsele și componente - elemente de caroserie  

❖ Recepționer service auto. 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal tehnologic – Tehnician transporturi 

❖ Învățământ postliceal - Tehnician transporturi auto interne și internaționale 

❖ Învățământ superior: Facultăți din domeniul tehnic, Facultatea de transporturi 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

❖ SC NURVIL SRL 

❖ SC MULTISISTEM SRL 

❖ SC AUTOEUROPA SA 

❖ SC BRODMI SRL 

❖ SC TODERAS SRL 
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Domeniul de pregătire:  

❖ MECANICĂ → Calificarea profesională: Mașinist utilaje cale și terasamente 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Liceul Tehnologic ”Nicolae Pleșoianu” Râmnicu Vâlcea – 0,5 clase (18 

locuri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce poți învăța?  

❖ Realizarea schiței unei piese mecanice în vederea executării ei 

❖ Montarea organelor de mașini în subansamble mecanice  

❖ Realizarea asamblărilor mecanice 

❖ Acționarea mașinilor de construcții  

❖ Exploatarea mașinilor de construcții pentru terasamente, fundații și betoane 

❖ Exploatarea mașinilor de ridicat şi transportat 

❖ Exploatarea mașinilor de construcții pentru căi de comunicații 

❖ Mentenanța mașinilor pentru construcții.  

Care sunt beneficiile? 

❖ Mașinistul pentru utilaje de cale și terasamente este angajatul care folosește sau 

servește (conduce, amplasează, manevrează, supraveghează, întreține, repară) în 

mod permanent instalații, agregate și utilaje fixe sau mobile cu ajutorul cărora se 

execută lucrări de terasamente și lucrări de construcție, întreținere și reparare a căii 

ferate 

❖ Îți vei dezvolta abilități, cunoştinţe şi deprinderi pentru a executa lucrări de 

montare, punere în funcţiune, revizie și întreţinere a maşinilor, utilajelor şi 

echipamentelor industriale care îți vor facilita găsirea unui job. 

Ce job poți obține 

❖ Mașinist la mașini pentru terasamente 

❖ Macaragiu 

❖ Excavatorist 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal tehnologic – Tehnician transporturi 

❖ Învățământ postliceal - Tehnician transporturi auto interne și internaționale 

❖ Învățământ superior: Facultăți din domeniul tehnic 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

❖ SC REMSERVICE SRL 

❖ SC FLORIX COMPANY CONSTRUCT 

❖ SC Electrovalcea SRL 

❖ EDION SRL 

❖ TOPZONE SRL 

❖ SC CAZICOM SRL 
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Domeniul de pregătire:  

❖ MECANICĂ → Calificarea profesională: Lăcătuș mecanic prestări servicii 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Liceul Tehnologic ”Brătianu” Drăgășani– 0,5 clase (14 locuri) 

❖ Liceul ”George Țărnea” Băbeni- 0,5 clase (14 locuri)  

 

 
 

Ce poți învăța?  

❖ Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie 

❖ Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice 

❖ Realizarea asamblărilor mecanice  

❖ Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale 

❖ Realizarea desenului tehnic pentru organe de mașini  

❖ Realizarea confecțiilor metalice artizanale, de uz casnic și gospodăresc 

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

mecanică. 

Care sunt beneficiile? 

❖ Vei putea confecționa și repara produse metalice de uz caznic, gospodăresc sau 

artizanale 

❖ Vei putea să-ți dezvolți competențele antreprenoriale și să-ți deschizi un atelier de 

reparații propriu 

❖ Vei putea ocupa un loc de muncă cu un venit salarial decent.  

Ce job poți obține? 

❖ Lăcătuș mecanic; 

❖ Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații. 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal tehnologic – Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații 

❖ Învățământ superior: Facultăți din domeniul tehnic 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori:

❖ SC AVICARVIL SRL 

❖ MW Romania SA 
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Domeniul de pregătire:  

❖ INDUSTRIE ALIMENTARĂ→ Calificarea profesională: Preparator produse 

din carne şi peşte 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Liceul Tehnologic Forestier Râmnicu Vâlcea – 1 clasă (28 locuri) 

 

 
Ce poți învăța?  

❖ Efectuezi tranșarea, dezosarea și alegerea cărnii în vederea obținerii preparatelor din 

carne și pește. 

❖ Realizezi operații specifice tehnologiei de obținere a produselor din carne și peste . 

❖ Respecți rețetele de fabricație a produselor din carne și pește. 

❖ Aplici normativele de protecția mediului și siguranța produselor alimentare. 

Care sunt beneficiile? 

❖ Efectuezi instruirea practică la fabrici de procesare a cărnii și peștelui. 

❖ Vei dobândi deprinderi şi abilităţi pentru obținerea produselor din carne și pește. 

❖ Participi la târguri și expoziții de profil. 

❖ Vei putea ocupa un loc de muncă cu un venit salarial decent.  

Ce job poți obține? 

❖ Preparator în industria cărnii; 

❖ Măcelar; 

❖ Carmangier; 

❖ Preparator semiconserve din pește. 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal tehnologic calificările: Tehnician în industria alimentară, 

Tehnician analize produse alimentare. 

❖ Învățământ superior: Facultăți din domeniul Industrie alimentară și Alimentație 

publică. 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

❖ SC AVICARVIL SRL 
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Domeniul de pregătire:  

❖ CHIMIE INDUSTRIALĂ→ Calificarea profesională: Operator industria 

chimică anorganică. 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Liceul Tehnologic Forestier Râmnicu Vâlcea – 0,5 clase (10 locuri) 

 

 
Ce poți învăța?  

❖ Pregătirea materiilor prime și a materialelor auxiliare din industria chimică. 

❖ Exploatarea utilajelor din industria chimică. 

❖ Efectuarea analizei materiilor prime și a materialelor auxiliare din industria chimică. 

❖ Exploatarea instalațiilor tehnologice specifice industriei chimice anorganice. 

❖ Determinarea calității produselor anorganice. 

Care sunt beneficiile? 

❖ Vei putea efectua pregătirea practică la operator economic cu tradiție în industria 

chimică. 

❖ Vei dobândi deprinderi şi abilităţi de exploatare a instalațiilor tehnologice din 

industria chimică. 

❖ Vei pregăti și efectua analize de laborator ale compușilor anorganici . 

❖ Vei putea ocupa un loc de muncă cu un venit salarial decent.  

Ce job poți obține? 

❖ Operator la tratarea apei tehnologice. 

❖ Preparator în industria chimică. 

❖ Operator chimist la producerea diverselor produse anorganice. 

❖ Operator la producerea sodei și produselor clorosodice. 

❖ Operator la fabricarea altor produse chimice. 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal tehnologic  

❖ Învățământ superior: Facultăți din domeniul Chimie industrială 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

❖ ASOCIAȚIA VÂLCEA DUAL LEARNING 
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1. În învăţământul liceal, în clasa a 
XI-a pentru obţinerea unei 
calificări profesionale de nivel 4, 
care să îţi ofere posibilitatea de a 
accede în învăţământul postliceal 
sau în învăţământul superior

2. În învăţământul postliceal, după 
finalizarea liceului

3. În învăţământul superior, după 
finalizarea liceului

Cum poţi evolua 
în carieră, pas 

cu pas?
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Domeniul de pregătire:  

❖ ELECTRIC → Calificarea profesională: Electrician exploatare joasă tensiune 

 

❖ Unități școlare: Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu- 0,5 clase (12 locuri) 

                           Liceul Tehnologic ”Brătianu” Drăgășani– 0,5 clase (12 locuri) 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

❖ VALORIS SRL 

❖ GALAXI RED SERVICE 
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Domeniul de pregătire:  

❖ ELECTRIC → Calificarea profesională: Electrician exploatare centrale, staţii şi 

reţele electrice 

 

❖ Unități școlare: Liceul Tehnologic ”Ferdinand I” Râmnicu Vâlcea – 0,5 clase (12 

locuri) 

 
Ce poți învăța?  

❖ Pregătești procese tehnologice în domeniul electric 

❖ Montezi echipamente și instalații electrice 

❖ Execuți mentenanța echipamentelor electrice 

❖ Întreții echipamentele electroenergetice, aparate electrice de medie și joasă tensiune 

Care sunt beneficiile? 

❖ Efectuarea instruirii practice la agenți economici de prestigiu 

❖ Vei dezvolta abilităţi şi atitudini care permit realizarea, montarea şi punerea în 

funcţiune a echipamentelor şi instalaţiilor electrice din centrale, staţii şi reţele 

electrice 

❖ Posibilitatea dezvoltării personale și profesionale ulterioare, prin cursuri liceale sau 

postliceale din domeniul electric sau domenii conexe 

Ce job poți obține? 

❖ Electrician echipamente electrice și energetice 

❖ Electrician pentru utilizarea energiei electrice; 

❖ Electrician instalații medie și joasă tensiune în companii 

❖ Electrician exploatare centrale și stații electrice 

❖ Electrician exploatare rețele electrice; 

❖ Electrician montare și reparații echipament electric 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal - calificarea: Tehnician electrotehnist, Tehnician în instalații 

electrice 

❖ Învățământ superior: 

❖ Facultatea de Inginerie electrică 

❖ Facultatea de Energetică 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

❖ DISTRIBUȚIE ENERGIE OLTENIA 

❖ S.C.SISTEMPLAST S.A 
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Domeniul de pregătire:  

 MECANICĂ → Calificarea profesională: Mecanic auto 

 

❖ Unități școlare:  

➢ Liceul Tehnologic ”Brătianu” Drăgășani- 0,5 clase (12 locuri) 

➢ Liceul Tehnologic Forestier Râmnicu Vâlcea - 0,5 clase (14 locuri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

❖ GRIG AUTO 

❖ ANTARES MOTORS 

❖ TUDOR AUTOMOBILE 
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Domeniul de pregătire:  

 MECANICĂ → Calificarea profesională: Mecanic agricol 

 

❖ Unități școlare:  

➢ Liceul Tehnologic ”Brătianu” Drăgășani- 0,5 clase (12 locuri) 

➢ Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” Bălcești- 0,5 clase (12 locuri) 

 

 
Ce poți învăța?  

❖ Realizarea pieselor prin operații de lăcătușerie. 

❖ Realizarea asamblărilor mecanice. 

❖ Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industrial. 

❖ Conducerea tractorului, automobilului şi elemente de legislaţie. 

❖ Executarea reparaţiilor curente a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor agricole. 

❖ Realizarea operaţiilor de întreţinere a maşinilor, instalaţiilor şi utilajelor agricole. 

❖ Utilizarea maşinilor, instalaţiilor şi utilajelor pentru executarea lucrărilor agricole. 

Care sunt beneficiile? 

❖ Vei efectua pregătirea practică în condiții reale de muncă la companii cu profil agricol. 

❖ Vei dobândi permis de conducere categoriile B și TR. 

❖ Vei putea să execuți operaţii de întreţinere şi reparare a tractoarelor şi maşinilor 

agricole precum și lucrări ale solului ceea ce îți va facilita găsirea unui loc de muncă în 

agricultură. 

Ce job poți obține? 

❖ Mecanic agricol.  

❖ Mecanic maşini agricole.  

❖ Tractorist.  

Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal - calificarea: Tehnician transporturi, Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații. 

❖ Învățământ superior: Facultatea de Inginerie mecanică, Facultatea de transporturi. 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

❖ DERIK98 IMPEX 

❖ SC ADI și ALEX MARKET SRL 

 

 



Ghid de orientare școlară și  profesională  

 

33 

Domeniul de pregătire:  

 MECANICĂ → Calificarea profesională: Sudor 

 

❖ Unități școlare:  

➢ Liceul ”Constantin Brâncoveanu” Horezu- 0,5 clase (12 locuri) 

 

 
Ce poți învăța?  

❖ Realizarea de îmbinări sudate. 

❖ Realizarea operaţiilor de tăiere termică prin diferite procedee. 

❖ Depistarea și remedierea defectelor la operațiile specifice procesului de sudare. 

❖ Realizarea pieselor pe baza documentației tehnice. 

❖ Desen tehnic de specialitate. 

❖ Montarea organelor de mașini în subansambluri mecanice. 

❖ Realizarea asamblărilor mecanice. 

Care sunt beneficiile? 

❖ Vei dobândi competențe de specialitate într-o calificare foarte căutată pe piața forței de 

muncă, cu certe avantaje financiare. 

❖ Vei învăța să lucrezi cu echipamente moderne specifice procesului de sudare.  

❖ Dobâdești cunoștințe din diferite domenii: știința materialelor, chimie, tehnologia 

materialelor. 

❖ Siguranța unui loc de muncă după absolvire și certificare, având în vedere oferta locurilor 

de muncă din domeniu. 

❖ Vei dobândi competențe antreprenoriale care îți vor permite să profesezi ca persoană fizică 

autorizată sau să inițiezi o afacere proprie. 

Ce job poți obține? 

❖ Sudor. 

❖ Lăcătuş mecanică structure. 

❖ Mecanic prelucrări la cald.  

Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal - calificările: Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații. 

❖ Învățământ superior: Facultatea de Inginerie mecanică, Facultăți din domeniul tehnic. 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

❖ SC NORMANDIA SERVICE SRL 

❖ SC OBADĂ TRANS SRL 
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Domeniul de pregătire:  

 MECANICĂ → Calificarea profesională: Lăcătuş construcţii metalice şi utilaj 

tehnologic 

 

❖ Unități școlare:  

➢ Scoala Profesională Specială Bistrița- 1 clasă (12 locuri) 

 

 

 

 

 
 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

➢ EM RM VALCEA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ghid de orientare școlară și  profesională  

 

35 

Domeniul de pregătire:  

❖ AGRICULTURĂ→ Calificarea profesională: Horticultor 

 

❖ Unități școlare: Liceul Tehnologic ”Brătianu” Drăgășani– 0,5 clase (12 locuri) 

   

 

 
 

 

Ce poți  învăța?  

❖ Pregăteşti solulul şi înfiinţezi culturi horticole, legumicole, floricole, pomicole și 

de viță-de-vie. 

❖ Întreţii şi recoltezi culturile. 

❖ Previi și combați poluarea mediului. 

❖ Întreții și conduci tractorul.  

Care sunt beneficiile? 

❖ Posibilități multiple de angajare, România fiind o ţară în care agricultura este o 

ramură de bază a economiei. 

❖ Pregătirea teoretică este consolidată de pregătirea practică, care se realizează în 

cadru organizat la agenţi economici, dar şi în cadrul școlii.  

❖ Posibilitatea de a accesa fonduri europene în domeniul agriculturii.  

Ce job poți obține? 

❖ Lucrător în gospodăria agroturistică. 

❖ Agricultor pentru culturi de câmp ecologice. 

❖ Pomicultor. 

❖ Viticultor. 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal - calificarea: Tehnician în agricultură, Tehnician horticultor. 

❖ Învățământ superior: Facultatea de Agronomie, Mecanică agricolă. 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

➢ SERENAS PROD 
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Domeniul de pregătire:  

❖ AGRICULTURĂ→ Calificarea profesională: Zootehnist 

 

❖ Unități școlare: Liceul Tehnologic „Petrache Poenaru” Bălcești– 0,5 clase (12 

locuri) 

   

 

 
 

 

Ce poți învăța?  

❖ Utilizarea mașinilor agricole și zootehnice. 

❖ Îngrijirea și recoltarea plantelor furajere. 

❖ Creșterea animalelor. 

❖ Previi și combați poluarea mediului. 

❖ Întreții și conduci tractorul.  

Care sunt beneficiile? 

❖ Posibilități multiple de angajare, România fiind o ţară în care agricultura este o 

ramură de bază a economiei. 

❖ Pregătirea teoretică este consolidată de pregătirea practică, care se realizează în 

cadru organizat la agenţi economici, dar şi în cadrul școlii – bază materială bogată 

şi performantă. 

❖ Posibilitatea de a accesa fonduri europene în domeniul agriculturii.  

Ce job poți obține? 

❖ Crescător porcine. 

❖ Crescător bovine. 

❖ Crescător de oi montan. 

❖ Crescător de păsări. 

❖ Crescător- îngrijitor de animale domestice pentru producția de lapte și carne. 

❖ Crscător- îngrijitor de cabaline. 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal - calificarea: Tehnician în agricultură, Tehnician zootehnist. 

❖ Învățământ superior: Facultatea de Agronomie, Mecanică agricolă. 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

❖ SC AMP OLDYN INVEST SRL 
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Domeniul de pregătire:  

❖ CONSTRUCŢII, INSTALAŢII ŞI LUCRĂRI PUBLICE→ Calificarea 

profesională: Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar. 

 

❖ Unități școlare: Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu– 0,5 clase (12 locuri) 

                       Școala Profesională Specială Bistrița, Costești- 1 clasă(12locuri) 

 

 
 

Ce poți învăța?  

❖ Pregătești suprafețe, aplici gleturi, aplici straturi din materiale pentru zugrăveli și 

vopsitorii interioare și exterioare. 

❖ Acoperi pereții interiori și plafoanele clădirilor cu tapet. 

❖ Realizezi lucrări de compartimentare, tavane false și placare cu plăci din ghips, 

carton. 

Care sunt beneficiile? 

❖ Programul de studiu asigură o calificare tehnică și posibilitatea inserției rapide pe 

piața muncii, ca urmare a dezvoltării accelerate a domeniului construcțiilor. 

❖ Posibilitatea de executare a lucrărilor specifice calificării prin propria firmă sau ca 

PFA.  

Ce job poți obține? 

❖ Ipsosar (exclusiv restaurator). 

❖ Montator pereți și plafoane din ghips carton. 

❖ Zugrav. 

❖ Vopsitor. 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal - calificarea: Tehnician în construcții și lucrări publice 

❖ Învățământ superior: Facultatea de Construcții specializările: Construcții Civile, 

Industriale și Agricole; Instalații pentru Construcții; Căi Ferate, Drumuri și Poduri 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

❖ SC CONTRUST SRL 
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Domeniul de pregătire:  

❖ FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN→ Calificarea profesională: 

Tâmplar universal 

 

❖ Unități școlare: Școala Profesională Specială Bistrița, Costești- 1 clasă(12locuri) 

 

 
 

Ce poți învăța?  

❖ Utilizezi tehnologii specifice din domeniul prelucrării lemnului. 

❖ Realizezi produse din lemn masiv sau alte materiale pe bază din lemn. 

❖ Confecționezi piese de mobilier și accesorii pentru acesta. 

❖ Repari obiecte/piese de mobilier din lemn.  

Care sunt beneficiile? 

❖ Vei învăța să utilizezi în mod responsabil materialul lemnos, contribuind astfel la 

protecția mediului înconjurător. 

❖ Ești la curent cu tehnologia modernă în domeniul prelucrării lemnului. 

❖ Îți vei putea folosi imaginația confecționând obiecte și jucării din lemn în cadrul 

unei afaceri proprii.  

Ce job poți obține? 

❖ Tâmplar universal  

❖ Tâmplar manual/ artizanal 

❖ Tâmplar restaurator 

❖ Restaurator şarpante şi structuri din lemn  

❖ Confecţioner articole speciale din lemn 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal - calificările: Tehnician în prelucrarea lemnului, Tehnician 

designer mobilă și amenajări interioare. 

❖ Învățământ superior: Facultatea de prelucrarea lemnului, Facultăți din domeniul 

tehnic. 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

❖ SC VILAR PLACA RM VALCEA 
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Domeniul de pregătire:  

❖ INDUSTRIE TEXTILĂ ŞI PIELĂRIE→ Calificarea profesională: Confecţioner 

produse textile. 

 

❖ Unități școlare: Liceul „Constantin Brâncoveanu” Horezu- 0,5 clase(12 locuri) 

                                               Liceul Tehnologic ”Brătianu” Drăgășani- 0,5 clase(12 locuri) 

 

 
Ce poți învăța?  

❖ Realizezi pregătirea materialelor textile pentru confecţionare, coasere, călcare, 

finisare şi ambalare. 

❖ Asiguri prelucrarea şi asamblarea semifabricatelor, urmărind procesul tehnologic 

până la obţinerea produsului finit. 

❖ Efectuezi operaţii de şablonare - şpănuire şi decupare a materialelor. 

❖ Execuți operaţii de prelucrare termică şi prin coasere a reperelor produselor textile 

❖ Execuți operaţii de asamblare pe maşini specifice procesului. 

❖ Execuți operaţii de finisare finală ale produselor confecţionate.  

Care sunt beneficiile? 

❖ Confecţionarea și finisarea unei game largi de articole textile: îmbrăcăminte, 

lenjerie, fețe de masă, produse decorative, costume tradiționale, articole de sport. 

❖ Vei avea posibilitatea să confecționezi îmbrăcăminte și alte produse textile și să îți 

pui la lucru imaginația creând articole noi. 

❖ Vei dobândi priceperi și abilități necesare practicării cu succes a acestei meserii în 

fabrici de confecții sau ateliere de croitorie. 

❖ Îți vei putea asigura independența financiară prin dezvoltarea unei afaceri proprii 

în domeniu.  

Ce job poți obține? 

❖ Operator confecţioner industrial îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale 

sintetice. 

❖ Pregătitor lansator confecţii. 

❖ Tăietor confecţii. 

❖ Confecţioner asamblor articole din textile.  

Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal - calificarea: Tehnician în industria textilă. 

❖ Învățământ superior: - Facultatea textile – pielărie. 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

❖ CERAMICA SCM HOREZU 

❖ EMATEXCONF 
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Domeniul de pregătire:  

❖ SILVICULTURĂ→ Calificarea profesională: Pădurar 

 

❖ Unități școlare: Liceul ,,Gheorghe Surdu” Brezoi- 1 clasă (28 locuri) 

                                                

 

 
  

Ce poți învăța?  

❖ Identifici speciile de arbori după caractere morfologice. 

❖ Diferențiezi speciile de vânat și speciile de pești din apele de munte. 

❖ Aplici mijloace moderne în exploatarea pădurilor. 

❖ Dobândești cunoștințe privind plantarea și întreținerea puieților. 

❖ Gospodărești și amenajezi fondul forestier și cinegetic. 

❖ Protejezi și ocrotești speciile pe cale de dispariție din România.  

Care sunt beneficiile? 

❖ Efectuezi stagii de practică în cadrul Ocolului Silvic. 

❖ Vei absolvi o specializare atractivă, de actualitate care oferă multiple posibilități de 

angajare. 

❖ Lucrezi într-un domeniu natural, curat și sănătos.  

Ce job poți obține? 

❖ Pădurar. 

❖ Pepinierist.  

❖ Paznic de vânătoare.  

❖ Protecționist silvic. 

❖ Muncitor plantații și amenajare zonă verde.  

 Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal - calificarea: Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere. 

❖ Învățământ superior: Facultatea de Silvicultură , Facultatea de Horticultură. 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

❖ OCOLUL SILVIC COZIA-NEGOIU 
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Domeniul de pregătire:  

❖ TURISM ȘI ALIMENTAȚIE → Calificarea profesională: Bucătar 

 

❖ Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea– 0,5 clase (12 locuri) 

❖ Liceul Tehnologic de Turism  Călimănești– 0,5 clase (12 locuri) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ce poți învăța?  

❖ Stabilești necesarul de materii prime și auxiliare pentru obținerea preparatelor 

culinare. 

❖ Verifici marcarea, etichetarea și ambalarea produselor. 

❖ Verifici materiile prime și auxiliare de origine animală și vegetală. 

❖ Efectuezi operații de prelucrare primară a materiilor prime și auxiliare de origine 

animală și vegetală (spălare, curățare, tocare). 

❖ Efectuezi operații tehnologice de obținere a preparatelor/ semipreparatelor culinare. 

❖ Efectuezi montarea și decorarea preparatelor culinare în vederea servirii către 

clienți.  

❖ Realizezi preparate culinare din bucătăria națională și internațională.  

Care sunt beneficiile? 

❖ Efectuezi stagii de pregătire practică în restaurante. 

❖ Poți obține, ulterior, calificări de bucătar-șef, bucătar specialist, maestru în arta 

culinară, director de restaurant. 

❖ Este în trend competiția culinara, iar tu vei fi specialist. 

Ce job poți obține? 

❖ Bucătar în restaurant sau firmă de catering 

❖ Lucrător în fast-food, pizzerie 

❖ Bufetier 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal - calificarea: Tehnician în gastronomie, Organizator banqueting 

❖ Învățământ superior: Facultăți de profil 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

❖ S.C. LUCICORICOM SRL 

❖ S.C. CINECITTA SRL 

❖ S.C. PLAY ELECTRO SRL 

❖ S.C. EXTRON LM SRL 

❖ S.C. MAROTIS SRL 

❖ SC. ARDAVA SRL 

❖ SC.CSDR SIND TURISM SRL 

❖ SC. MB PLUS SRL 

❖ SC. POPAS CASA 

ROMÂNEASCĂ 

❖ SC. SCORILLO SRL 

❖ SC. CĂLIMĂNEŞTI-

CĂCIULATA SA. 
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Domeniul de pregătire:  

❖ TURISM ȘI ALIMENTAȚIE → Calificarea profesională: Ospătar (chelner) 

vânzător în unităţi de alimentaţie 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Liceul Tehnologic ”Brătianu” Drăgășani– 1 clasă (24 locuri) 

❖ Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea– 0,5 clase (12 locuri) 

❖ Liceul Tehnologic de Turism  Călimănești– 0,5 clase (12 locuri) 

❖ Scoala Profesională Specială Bistrița, Costești - 1clasă (12locuri) 

 

 

 

 

 

 

Ce poți învăța?  

❖ Pregătirea saloanelor de servire în vederea primirii clienților 

❖ Alcătuirea meniurilor pentru diferite tipuri de mese și diferite categorii de 

consumatori 

❖ Întocmirea notelor de plată și încasarea contravalorii consumației 

❖ Organizarea meselor speciale 

❖ Servirea produselor alimentare și a băuturilor 

❖ Aplicarea legislației privind protecția consumatorului, personalului și a mediului. 

Care sunt beneficiile? 

❖ Vei fi instruit în condiţii reale de muncă în unități economice moderne de profil: 

restaurante, cluburi, cantine 

❖ Vei dobândi capacități de comunicare, relaționare și deprinderea de a negocia 

❖ Vei utiliza sistemele informatice specifice unităților de alimentație 

❖ Vei avea acces pe piața muncii, certificatul de calificare fiind recunoscut pe plan 

european. 

Ce job poți obține?  

❖ Ospătar în unități de alimentație publică 

❖ Chelner pentru firme organizatoare de evenimente 

❖ Somelier 

❖ Barman 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ liceal: calificările - Organizator banqueting, Tehnician în 

gastronomie; 

❖ Învățământ superior: Facultăți de profil 

Operatori economici parteneri/ Posibili angajatori: 

❖ DECOSOR PROD 

❖ S.C. CINECITTA SRL 

❖ S.C. EXTRON LM SRL 

❖ S.C. MAROTIS SRL 

❖ SC. ARDAVA SRL 

❖ SC.CSDR SIND TURISM SRL 

❖ SC. MB PLUS SRL 

❖ SC. POPAS CASA ROMÂNEASCĂ 

❖ SC. SCORILLO SRL 

❖ SC. CĂLIMĂNEŞTI-CĂCIULATA SA 

❖ SC EVRICA COSTESTI 
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PROFIL TEHNIC 

 

❖ Domeniul de bază: Mecanică → Specializarea: Tehnician transporturi 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Liceul Tehnologic "Căpitan Nicolae Pleșoianu" Râmnicu Vâlcea– 1 clasă 

(24 locuri) 

❖ Liceul "Preda Buzescu" Berbești– 0,5 clase(12 locuri) 

 

 
Ce poți învăța?  

❖ Exploatarea tehnică a mijloacelor de transport 

❖ Programarea, coordonarea și monitorizarea transporturilor și activităților logistice 

❖ Operarea cu documentele de transport 

❖ Programarea și monitorizarea activităților de întreținere/ îngrijire zilnică, revizie 

tehnică, reparare a mijloacelor de transport 

❖ Manevrarea vehiculelor rutiere  

❖ Optimizarea costurilor de transport. 

Care sunt beneficiile? 

❖ Te pregătești într-un domeniu foarte ofertant pe piața muncii, în continuă 

modernizare 

❖ Vei avea oportunitatea de a te integra rapid pe piața muncii internă și internațională, 

dat fiind numărul mare și diversitatea operatorilor de transport 

❖ Dobândești competențe antreprenoriale ce îți permit dezvoltarea propriei afaceri în 

domeniu 

Ce job poți obține? 

❖ Referent TIR și tranzite 

❖ Inspector de trafic rutier  

❖ Agent transporturi 

❖ Controlor trafic 

❖ Impiegat auto 

❖ Verificator documente expediție 

❖ Agent transporturi (externe/interne). 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ postliceal, tehnician – nivel 5 de calificare; 

❖ Învățământ superior: orice facultate din domeniul tehnic. 
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PROFIL TEHNIC 

 

❖ Domeniul de bază: Mecanică → Specializarea: Tehnician proiectant CAD 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Liceul Tehnologic Forestier Râmnicu Vâlcea – 0,5 clase (12 locuri) 

  

 

 
 

Ce poți învăța?  

❖ Realizezi desene in 2D și 3D cu ajutorul programului 

❖ Montarea sistemelor mecanice pentru transmiterea şi transformarea mişcării 

❖ Propui soluții de proiectare inițiale pentru un produs dat 

❖ Realizarea de prezentări multimedia  

Care sunt beneficiile? 

❖ Vei îndeplini sarcini cu caracter tehnic de proiectare, desenare, verificare, exploatare şi 

punere în execuţie a desenelor specifice domeniului tehnic 

❖ Vei putea testa programele, concepe şi realiza scheme ale componentelor tehnice în 

domeniu 

❖ Vei căpăta deprinderi pentru controlul tehnic al desenelor, corectarea şi întreţinerea 

bibliotecilor de programe aplicative. 

Ce job poți obține? 

❖ Tehnician proiectant mecanic 

❖ Tehnician mecanic  

❖ Tehnician prelucrări mecanice  

❖ Tehnician proiectant 

❖ Diploma îți va permite sa lucrezi part-time în timpul studiilor viitoare. 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ superior: orice facultate din domeniul științelor inginerești. 
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PROFIL TEHNIC 

 

❖ Domeniul de bază: Mecanică → Specializarea: Tehnician mecanic pentru 

intreținere și reparații 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Liceul "Constantin Brâncoveanu" Horezu- 1 clasă(24 locuri) 

❖ Liceul ”George Țărnea” Băbeni- 1 clasă(24 locuri) 

❖ Liceul Tehnologic "Petrache Poenaru" Bălcești- 1 clasă(24 locuri) 

  

 
 

Ce poți învăța?  

❖ Montarea sistemelor mecanice pentru transmiterea şi transformarea mişcării  

❖ Proiectarea asistată de calculator 

❖ Monitorizarea exploatării maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor 

❖ Detectarea defectelor  

❖ Coordonarea lucrărilor de mentenanţă a maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor.  

Care sunt beneficiile? 

❖ Vei căpăta cunoştinţe teoretice şi practice necesare realizării operaţiilor de analiză, 

planificare, organizare, coordonare şi control al lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 

specifice domeniului mecanic 

❖ Vei îndeplini sarcini cu caracter tehnic în activitatea de construcţii maşini 

❖ Vei fi capabil să concepi, să construieşti, să montezi, să utilizezi, să întreţii şi să repari 

maşini, motoare si instalatii mecanice.  

Ce job poți obține? 

❖ Tehnician maşini şi utilaje  

❖ Tehnician mecanic  

❖ Tehnician mentenanţă mecanică echipamente industrial 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ superior: orice facultate din domeniul științelor inginerești. 
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PROFIL TEHNIC 

 

❖ Domeniul de bază: Mecanică → Specializarea: Tehnician mecatronist 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Liceul "Constantin Brâncoveanu" Horezu- 1 clasă(12 locuri) 

 

  

 
 

Ce poți învăța?  

❖ Proiectarea asistată de calculator 

❖ Montarea sistemelor mecanice pentru transmiterea şi transformarea mişcării 

❖ Asamblarea componentelor de bază ale subansamblurilor și ansamblurilor mecatronice 

❖ Acționarea electrică, hidraulică și pneumatică a sistemelor mecatronice 

❖ Asigurarea service-ului la beneficiar a produselor mecatronice  

Care sunt beneficiile? 

❖ Vei putea să testezi prototipurile, să concepi și să realizezi scheme de montaj ale 

echipamentelor mecatronice 

❖ Vei avea capacitatea de a aplica principiile mecatronicii în aproape orice domeniu, 

având posibilitatea de a-ţi clădi o carieră în cele mai diverse industrii.  

Ce job poți obține? 

❖ Tehnician mecanic 

❖ Tehnician mașini și utilaje 

❖ Tehnician mentenanță mecanică echipamente industrial 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ superior: orice facultate din domeniul științelor inginerești. 
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PROFIL TEHNIC 

  

❖ Domeniul de bază: Electronică automatizări → Specializarea: Tehnician operator 

tehnică de calcul 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea– 1 clasă (24 locuri) 

❖ Liceul Tehnologic "Ferdinand I" Râmnicu Vâlcea- 1 clasă (24 locuri) 

 

 
Ce poți învăța?  

❖ Instalezi componentele unui sistem de calcul conform specificațiilor 

❖ Verifici funcționarea sistemului de calcul - instalare hardware și mentenanță 

❖ Utilizezi metode specifice de protejare a programelor și datelor 

❖ Ameliorezi performanțele sistemelor de calcul prin upgrade și update 

❖ Instalezi și configurezi sisteme de securitate a sistemelor de calcul și a rețelelor de 

calculatoare 

❖ Asiguri mentenanță preventivă a calculatoarelor și rețelelor de calculatoare. 

Care sunt beneficiile? 

❖ Vei fi capabil să îndeplinești sarcini cu caracter tehnic de montaj, punere în 

funcțiune, întreținere și depanare a sistemelor de calcul 

❖  Vei putea să instalezi și să configurezi sisteme de operare, drivere, aplicații, 

antiviruși, programe utilitare 

❖ Vei învăța să realizezi și să depanezi rețele de calculatoare de mici dimensiuni 

Ce job poți obține? 

❖ Operator calculator electronic și rețele  

❖ Tehnician echipamente de calcul și rețele 

❖ Operator suport tehnic pentru servicii de comunicații electronice. 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ superior: recomandat din domeniile calculatoare, electronică, 

automatizări, informatică. 
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PROFIL TEHNIC 

 

❖ Domeniul de bază: Electronică automatizări → Specializarea: Tehnician de 

telecomunicații 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea – 1 clasă (24 locuri) 

 

 
 

Ce poți învăța?  

❖ Efectuezi cablarea și pozarea cablurilor de telecomunicații 

❖ Efectuezi întreținerea, exploatarea și repararea sistemelor de telefonie, telegrafie, 

radio și a rețelelor de telecomunicații conform specificațiilor și reglementărilor 

❖ Efectuezi întreținerea echipamentelor pentru transmisie prin fibră optică 

❖ Instalezi posturile telefonice. 

Care sunt beneficiile? 

❖ Ești la curent cu tehnologia modernă în domeniul telecomunicațiilor 

❖ Ai acces la cele mai noi modele de telefoane 

❖ Poți opera rețele de telecomunicații, internet și televiziune 

❖ Poți să-ți deschizi propria afacere (servicii de întreținere și administrare sisteme, 

rețele telefonice și IT). 

Ce job poți obține? 

❖ Tehnician de telecomunicații 

❖ Agent de vânzări în domeniu 

❖ Administrator de rețea 

❖ Operator telefonie mobilă 

❖ Tehnician fibră optică - instalări și mentenanță rețele telecomunicații 

❖ Tehnician reparații și recondiționare GSM/ Montator subansamble 

❖ Tehnician sisteme securitate și supraveghere electronică 

❖ Operator în televiziune 

❖ Operator PC în orice domeniu. 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ superior: recomandat din domeniile electronică, automatizări 
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PROFIL TEHNIC 

 

❖ Domeniul de bază: Electronică automatizări → Specializarea: Tehnician în 

automatizări 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea – 1 clasă (24 locuri) 

 

 
 

 

Ce poți învăța?  

❖ Efectuarea de măsurări tehnice în electronică 

❖ Realizarea circuitelor logice combinaționale cu circuite integrate digitale 

❖ Realizarea echipamentelor electronice analogice şi digitale 

❖ Evaluarea stării de funcţionare a circuitelor și echipamentelor electronice 

❖ Utilizarea sistemelor de reglare automată  

Care sunt beneficiile? 

❖ Vei testa prototipurile, vei concepe şi realiza scheme de automatizare 

❖ Vei fi capabil să contribui la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei 

de muncă necesare pentru realizarea sistemelor de automatizare 

❖ Vei învăţa să asiguri controlul tehnic al sistemelor de automatizare în vederea funcţionării 

conform specificaţiilor şi reglementărilor date  

Ce job poți obține? 

❖ Operatori dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de control 

❖  Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor. 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ superior: recomandat din domeniile electronică, automatizări 
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PROFIL TEHNIC 

 

❖ Domeniul de bază: Electric → Specializarea: Tehnician în instalații electrice 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Liceul "Constantin Brâncoveanu" Horezu– 1 clasă (24 locuri) 

❖ Liceul "Preda Buzescu" Berbești -1 clasă (24 locuri) 

 

 
 

Ce poți învăța?  

❖ Măsurarea mărimilor electrice în curent continuu și în curent alternativ 

❖ Montarea și întreținerea aparatelor electrice de joasă tensiune și a mașinilor electrice 

❖ Utilizarea sistemelor de automatizare în procesele tehnologice 

❖ Dimensionarea instalațiilor electrice 

❖ Asigurarea continuității alimentării cu energie electrică 

❖ Asigurarea funcționalității instalațiilor electrice  

Care sunt beneficiile? 

❖ Vei fi capabil să realizezi lucrări de întreținere a instalațiilor și echipamentelor 

electrice de joasă tensiune  

❖ Vei putea să asiguri partea de dimensionare a proiectelor de instalații electrice și să 

exploatezi aceste instalații  

❖ Vei învăța să desfășori activități specifice stațiilor și posturilor de transformare 

aparținând sistemului de transport 

❖ Poți să-ți inițiezi propria afacere (electrician specialist autorizat PFA) 

❖ Dobândești cunoștințele necesare proiectării și realizării propriei instalații de 

alimentare cu energie electrică. 

Ce job poți obține? 

❖ Tehnician în întreprinderi de instalații electrice interioare și exterioare  

❖ Tehnician în firme de exploatare și întreținere a aparatelor și mașinilor electrice  

❖ Tehnician în întreprinderi de producerea, transportul și distribuția energiei electrice 

❖ Tehnician energetician/electrician 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ postliceal, tehnician sau maistru– nivel 5 de calificare; 

❖ Învățământ superior: orice facultate din domeniul electric.  
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PROFIL TEHNIC 

 

❖ Domeniul de bază: Electric → Specializarea: Tehnician electrotehnist 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Liceul "Constantin Brâncoveanu" Horezu– 1 clasă (24 locuri) 

❖ Colegiul Energetic Râmnicu Vâlcea - 1 clasă(24 locuri) 

 

 
 

Ce poți învăța?  

❖ Măsurarea mărimilor electrice în curent continuu și în curent alternativ 

❖ Realizarea tablourilor şi pupitrelor electrice pentru instalaţii electrice 

❖ Realizarea, montarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor electrice 

❖ Montarea echipamentelor electrice în centrale şi staţii conform documentaţiei de 

montaj impuse de regulile Societăţilor de producere, transport şi distribuţie a energiei 

❖ Monitorizarea funcţionării unei instalaţii electrice de automatizare şi intervenția în 

situaţii de funcţionare anormală 

❖ Utilizarea, întreținerea și repararea sistemelor de acționare 

❖ Asigurarea funcționalității instalațiilor electrice.  

Care sunt beneficiile? 

❖ Vei fi capabil să realizezi lucrări de întreținere a instalațiilor și echipamentelor 

electrice de joasă și medie tensiune 

❖ Vei învăța să desfășori activități specifice stațiilor și posturilor de transformare 

aparținând sistemului de transport 

❖ Poți să-ți inițiezi propria afacere (electrician specialist autorizat PFA) 

❖ Dobândești cunoștințele necesare proiectării și realizării propriei instalații de 

alimentare cu energie electrică. 

Ce job poți obține? 

❖ Tehnician în întreprinderi de instalații electrice interioare și exterioare  

❖ Tehnician în firme de exploatare și întreținere a aparatelor și mașinilor electrice  

❖ Tehnician în întreprinderi de producerea, transportul și distribuția energiei electrice 

❖ Tehnician energetician/electrician 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ postliceal, tehnician sau maistru– nivel 5 de calificare 

❖ Învățământ superior: orice facultate din domeniul electric.  
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PROFIL TEHNIC 

 

❖ Domeniul de bază: Electric → Specializarea: Tehnician electrician electronist 

auto 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Liceul Tehnologic ”General Magheru” Râmnicu Vâlcea– 1 clasă (24 

locuri) 

 

 
 

 

Ce poți învăța?  

❖ Diagnosticarea şi realizarea intervenţiilor asupra automobilului 

❖ Montarea şi întreţinerea aparatelor electrice de joasă tensiune  

❖ Montarea şi întreţinerea maşinilor electrice 

❖ Pregătirea automobilului şi predarea către client 

❖ Manevrarea vehiculelor rutiere. 

Care sunt beneficiile? 

❖ Vei îndeplini sarcini cu caracter tehnic de montaj, testare şi punere în funcţiune a 

mijloacelor de transport rutier 

❖ Vei fi capabil să analizezi starea de funcţionare a sistemelor electrice, electronice, 

mecanice, pneumatice şi hidraulice ale automobilului  

❖ Vei învăţa să urmăreşti realizarea activităţilor de testare, de întreţinere şi intervenţie 

asupra automobilelor  

Ce job poți obține? 

❖ Tehnician prestaţii vehicule 

❖ Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel inferior, în 

funcție de decizia angajatorului şi de opţiunea absolventului 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ superior: Facultăți din domeniul electric, electronică, transporturi 

rutiere  
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PROFIL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

 

❖ Domeniul de bază: Agricultură → Specializarea: Tehnician în agroturism 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Liceul Tehnologic Forestier Râmnicu Vâlcea– 0,5 clase (12 locuri) 

 

 

 
 

 

Ce poți învăța?  

❖ Organizezi și planifici activitățile dintr-o pensiune turistică 

❖ Amenajezi structurile de primire turistică conform standardelor în vigoare 

❖ Oferi servicii turistice de calitate și comunici eficient cu turiștii 

❖ Promovezi imaginea pensiunii și tradițiile specifice zonei 

❖ Coordonezi activitățile din ferma agroturistică (cultivarea plantelor, creșterea 

animalelor, protecția mediului, la obținerea produselor tradiționale). 

Care sunt beneficiile? 

❖ Parcurgi un program de studiu care îți oferă o pregătire dublă (specifică agriculturii, 

dar și turismului) 

❖  Efectuezi instruirea practică în pensiuni turistice, agroturistice și restaurante. 

Ce job poți obține? 

❖ Tehnician în pensiuni turistice și agroturistice 

❖ Administrator pensiune turistică rurală și urbană 

❖ Agent în centre de informare turistică 

❖ Organizator activitate turism 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ superior: specializările: Inginerie  și management în alimentație 

publică și agroturism, Inginerie și management în turism; Economia 

comerțului, turismului și serviciilor. 
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PROFIL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

 

❖ Domeniul de bază: Agricultură → Specializarea: Tehnician veterinar 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Liceul Tehnologic "Brătianu" Drăgășani– 0,5 clase (12 locuri) 

 

 
 

Ce poți învăța?  

❖ Recoltezi și administrezi probe pentru analize de laborator 

❖ Asiști medicul veterinar la identificarea și stabilirea diagnosticelor la animale 

❖ Aplici tratamente și efectuezi intervenții medicale de bază 

❖ Hrănești și îngrijești animalele 

❖ Realizezi controlul sanitar-veterinar al alimentelor. 

Care sunt beneficiile? 

❖ Vei fi parte a unei echipe cu atribuții privind protejarea și dezvoltarea mediului 

înconjurător 

❖ Vei dobândi deprinderi și abilități necesare creșterii și menținerii stării de sănătate a 

animalelor domestice 

❖ Vei dezvolta abilități de coordonare a activităților de control a calității lucrărilor și a 

produselor în ferme agricole  

Ce job poți obține? 

❖ Asistent veterinar 

❖ Agent veterinar 

❖ Tehnician veterinar în ferme de animale, exploatații piscicole, herghelii, cabinete, 

clinici și spitale veterinare; 

❖ Lucrător în saloane de cosmetică felină și canină; 

❖ Tehnician veterinar la Direcții sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor, 

circumscripții sanitar veterinare pentru asistență. 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ superior:  Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de 

zootehnie,  Facultatea de biotehnologii. 
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PROFIL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

 

❖ Domeniul de bază: Protecția mediului → Specializarea: Tehnician ecolog și 

protecția calității mediului 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Colegiul Energetic  Râmnicu Vâlcea – 1 clasă (24 locuri) 

❖ Liceul Tehnologic Forestier Râmnicu Vâlcea – 1 clasă (24 locuri) 

❖ Liceul Tehnologic "Brătianu" Drăgășani- 0,5 clase(12 locuri) 

 

 
Ce poți învăța?  

❖ 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 

❖ Urmărești modul de gestionare a deșeurilor. 

Care sunt beneficiile? 

❖ Vei lua parte la activități de conservare a biodiversității și vei aplica 

reglementări naționale și internaționale privind dezvoltarea durabilă și grija față 

de mediul înconjurător  

❖ Îți vei dezvolta gândirea critică și capacitatea de a rezolva probleme specifice 

locului de muncă  

❖ Vei dobândi abilitatea de a soluționa sarcini de lucru complexe, vei recolta 

probe de apă, aer, sol și vei reuși să efectuezi analize ale factorilor de mediu 

Ce job poți obține? 

❖ Tehnician în protecția mediului (tehnician ecolog)  

❖ Auditor de mediu  

❖ Monitor mediul înconjurător 

❖ Responsabil de mediu. 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ superior:  Facultatea de Silvicultură, Facultatea de Ecologie și 

Protecția Mediului 
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PROFIL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

 

❖ Domeniul de bază: Industrie alimentară → Specializarea: Tehnician analize 

produse alimentare 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea– 1 clasă (24 locuri) 

❖ Liceul Tehnologic "Brătianu" Drăgășani- 1 clasă (24 locuri) 

 

 
 

Ce poți învăța?  

❖ Efectuezi analize ale materiilor prime și ale materiilor auxiliare din industria de 

morărit și panificație, din industria fermentativă, industria extractivă, precum și a 

cărnii, laptelui, legumelor și fructelor 

❖ Monitorizezi aplicarea normelor de igiena și protecția mediului în industria 

alimentară 

❖ Determini valoarea nutritivă a produselor alimentare 

❖ Asiguri starea de sănătate a consumatorilor prin aplicarea unui sistem de control al 

calității eficient, în conformitate cu standarde UE. 

Care sunt beneficiile? 

❖ Vei dobândi abilitățile necesare pentru organizarea și gestionarea activității 

aplicând procedee și norme specifice 

❖ Îți vei dezvolta capacitatea de a judeca și a lua decizii cu privire la problemele 

specifice locului de muncă 

❖ Vei aplica normele de sănătate și siguranță în laborator 

❖ Vei rezolva probleme complexe, precum pregătirea reactivilor, execuția analizelor 

materiilor prime folosite și ale produselor finite și interpretarea rezultatelor. 

Ce job poți obține? 

❖ Tehnician analize produse alimentare din cadrul Direcției de Sănătate Publică, 

Protecției Consumatorului și altor instituții de verificare și control din cadrul 

sănătății publice 

❖ Laborant de analize ale unităților de producție din alimentația publică și industrie 

alimentară 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ superior:  Facultăți în domeniul industriei alimentare 
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PROFIL RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI 

 

❖ Domeniul de bază: Silvicultură→ Specializarea: Tehnician în silvicultură și 

exploatări forestiere 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Liceul Tehnologic Forestier Râmnicu Vâlcea – 1 clasă (24 locuri) 

 

 
 

Ce poți învăța?  

❖ Identifici speciile de arbori după caractere morfologice 

❖ Diferențiezi speciile de vânat și speciile de pești din apele de munte 

❖ Aplici mijloace moderne în exploatarea pădurilor 

❖ Dobândești cunoștințe privind plantarea și întreținerea puieților 

❖ Gospodărești și amenajezi fondul forestier și cinegetic 

❖ Protejezi și ocrotești speciile pe cale de dispariție din România. 

Care sunt beneficiile? 

❖ Efectuezi stagii de practică în cadrul Ocolului Silvic 

❖ Vei absolvi o specializare atractivă, de actualitate care oferă multiple posibilități de 

angajare  

❖ Poți participa la Concursul Național și Internațional de Competențe în Silvicultură 

❖ Lucrezi într-un domeniu natural, curat și sănătos. 

Ce job poți obține? 

❖ Tehnician silvic- exploatare 

❖ Tehnician în reconstrucția ecologică 

❖ Tehnician proiectant în reconstrucția ecologică 

❖ Tehnician cadastru forestier 

❖ Tehnician amenajist 

❖ Tehnician pentru creșterea peștilor în apele de munte 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ postliceal: Tehnician silvic 

❖ Învățământ superior:  Facultatea de silvicultură  
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PROFIL SERVICII 

 

❖ Domeniul de bază: Turism şi alimentaţie/ Alimentație → Specializarea: Tehnician 

în gastronomie 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea – 1 clasă (24 locuri) 

 

 
 

 

Ce poți învăța?  

❖ Participi la amenajarea spațiilor de producție culinară și de patiserie-cofetărie 

❖ Organizezi activitatea de producție culinară 

❖ Aprovizionezi unitatea și gestionezi stocurile de materii prime 

❖ Participi la realizarea preparatelor culinare din gastronomia națională și 

internațională 

❖ Aplici legislația privind protecția consumatorului. 

Care sunt beneficiile? 

❖ Efectuezi stagii de pregătire practică în restaurante, cofetării sau la firme care oferă 

servicii de catering 

❖ Vei înțelege viața unui restaurant, firmă, supermarket prin intermediul ”Firmei de 

exercițiu”, copie fidelă a activității reale a unei firme reale 

❖ Vei dobândi abilități privind negocierea și contractarea 

❖ Vei putea evolua în carieră urmând învățământul postliceal sau superior.  

Ce job poți obține? 

❖ Tehnician în cadrul sectorului de producție și aprovizionare al unui restaurant, 

cofetărie-patiserie sau firma de catering 

❖ Inspector calitate producţie culinară 

❖ Bucătar șef 

❖ Gastronom în restaurante clasice și specializate sau firme de catering. 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ superior:  Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor 
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PROFIL SERVICII 

 

❖ Domeniul de bază: Turism şi alimentaţie/ Turism → Specializarea: Tehnician în 

turism 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea – 1 clasă (24 locuri) 

❖ Liceul Tehnologic "Justinian Marina" Băile Olănești– 1 clasă (24 locuri) 

❖ Liceul Tehnologic Băile Govora– 1 clasă (24 locuri) 

❖ Liceul Tehnologic de Turism Călimănești – 0,5 clase (12 locuri) 

 

 
Ce poți învăța?  

❖ Realizarea și promovarea ofertei de produse și servicii în cadrul agenției de turism 

❖ Organizarea unei agenții de turism, negocierea și vânzarea de produse turistice  

❖ Realizarea proceselor de bază în alimentaţie  

❖ Aplicarea conceptelor de bază ale contabilității 

❖ Administrarea unei firme 

❖ Identificarea diferitelor tipuri de agenții de turism pentru alegerea viitorului loc de 

muncă.  

Care sunt beneficiile? 

❖ Vei înțelege organizarea unei agenții de turism prin activitatea „Firma de exercițiu“,   

copie fidelă a activității reale a unei firme 

❖ Vei efectua instruire practică în agenții de turism având oportunitatea de a lucra cu 

specialiști 

❖ Vei dobândi abilități de comunicare în mai multe limbi străine 

❖ Vei avea oportunitatea de vizita obiective turistice diverse.  

Ce job poți obține? 

❖ Agent de turism 

❖ Agent de turism tour-operator 

❖ Agent de transport turistic intern 

❖ Organizator activitate turism. 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ superior:  Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor, 

Facultatea de Științe Economice 
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PROFIL SERVICII 

 

❖ Domeniul de bază: Comerț → Specializarea: Tehnician în activități de comerț 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea – 1 clasă (24 locuri) 

 

 
 

Ce poți învăța?  

❖ Verifici calitatea produselor pe care le comercializezi 

❖ Prezinți clienților oferta de mărfuri și paleta de prețuri 

❖ Calculezi stocurile și necesarul de aprovizionare 

❖ Completezi documente specifice livrării produselor 

❖ Identifici oportunitățile de piață, prin cercetări de marketing 

❖ Utilizezi tehnici de promovare a produselor. 

Care sunt beneficiile? 

❖ Efectuezi stagii de pregătire practică în magazine 

❖ Înțelegi viața unei societăți comerciale prin programul "Firma de exercițiu"- copie 

fidelă a activității reale a unei firme 

❖ Cunoști legislația în domeniul protecției consumatorului 

❖ Dobândești competențe juridice necesare încheierii contractelor economice 

❖ Înveți tehnici de negociere 

❖ Utilizezi calculatorul în activitatea profesională. 

Ce job poți obține? 

❖ Agent comercial, Agent de vânzări, Reprezentant comercial 

❖ Recepționer contractări și achiziții 

❖ Operator comenzi, Gestionar 

❖ Casier 

❖ Funcționar în activități comerciale. 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ superior:  Facultatea de Științe Economice 
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PROFIL SERVICII 

 

❖ Domeniul de bază: Economic → Specializarea: Tehnician în administrație 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea – 1 clasă (24 locuri) 

❖ Liceul Tehnologic "Brătianu" Drăgășani - 1 clasă (24 locuri) 

 

 
 

Ce poți învăța?  

❖ Administrarea firmei, evaluarea oportunităţilor de piaţă și aplicarea politicilor de 

marketing 

❖ Aplicarea tehnicilor de negociere şi contractare  

❖ Utilizarea metodelor, procedeelor şi principiilor contabilităţii 

❖ Înregistrarea operaţiilor economico –financiare și întocmirea situaţiilor financiare;  

❖ Asigurarea calităţii produselor şi serviciilor  

❖ Aplicarea legislației privind protecția consumatorului, personalului și a mediului. 

Care sunt beneficiile? 

❖ Vei învăța să utilizezi echipamente birotice şi softuri specifice în activitatea de 

secretariat şi de contabilitate 

❖ Vei fi capabil să organizezi logistic întâlniri sau şedinţe de lucru  

❖ Vei dobândi competențe pentru planificarea, monitorizarea, controlul şi înregistrarea 

evenimentelor din administraţia publică  

Ce job poți obține? 

❖ Secretar/ asistent manager 

❖ Referent specialitate 

❖ Funcționar administrativ 

❖ Funcționar în serviciul cu publicul 

❖ Operator la ghișee 

❖ Funcționar la serviciile de informare. 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ superior:  Facultatea de Științe Economice , Facultatea de Științe 

juridice și administrative 
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PROFIL SERVICII 

 

❖ Domeniul de bază: Economic → Specializarea: Tehnician în activități economice 

 

❖ Unități școlare: 

❖ Colegiul Economic Râmnicu Vâlcea – 2 clase (48 locuri) 

❖ Liceul Tehnologic "Petrache Poenaru" Bălcești- 1 clasă (24 locuri) 

❖ Liceul Tehnologic "Brătianu" Drăgășani- 1 clasă (24 locuri) 

❖ Liceul Tehnologic de Turism Călimănești– 0,5 clase (12 locuri) 

 

 
Ce poți învăța?  

❖ Organizarea și conducerea contabilității unei firme 

❖ Folosirea programelor informatice de contabilitate 

❖ Întocmirea situațiilor financiare și analiza acestora, calcularea indicatorilor economico-

financiari 

❖ Identificarea celor mai bune surse de finanțare pentru o firmă 

❖ Negocierea și încheierea de contracte economice cu furnizorii  

❖ Organizarea activităţii firmelor și administrarea acestora  

Care sunt beneficiile? 

❖ Vei fi capabil să utlizezi programe informatice de contabilitate 

❖ Vei dobândi abilități și priceperi în cadrul stagiilor de instruire practică la operatori 

economici în domeniul producției, comercial, bancar, financiar, asigurări 

❖ Vei dobândi abilități de antreprenor care-ți dau posibilitatea să desfășori activități pe 

cont propriu ca persoană fizică autorizată sau ca persoană juridică.  

Ce job poți obține? 

❖ Contabil 

❖ Statistician  

❖ Administrator financiar 

❖ Agent comercial 

❖ Agent de asigurări. 

Traseu educațional: 

❖ Învățământ superior:  Facultatea de Științe Economice  
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