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Argument 

Studierea unei profesii impune cunoaşterea ei aprofundată atât sub 
aspectul conţinutului de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi pe care le implică, cât şi 
al constelaţiei de aptitudini necesare. Este justificată în acest sens dezvoltarea 
actuală a unui nou domeniu de acţiune, acela al psihologiei profesiunilor.  

Monografia profesională este un instrument de informare care oferă un 
complexde date referitor la o profesie sub aspectul conţinutului tehnic, exigenţelor 
psihologice, pedagogice, medicale şi social-economice. Aceasta este rezultatul unei 
cercetări multidisciplinare. Monografiile profesionale au o sferă de utilizare largă. 
Astfel, ele servesc orientării şcolare şi profesionale a tineretului oferind informaţii 
preţioase atât profesorilor cât şi elevilor, legate de lumea profesiunilor, de 
specificul diferitelor meserii, de evaluarea şi autoevaluarea însuşirilor psihofizice 
necesare practicării unei profesii. Necesitatea elaborării de monografii 
profesionale a apărut odată cu dezvoltarea industriei şi a solicitării accentuate de 
forţă de muncă. 
  Monografiile profesionale reprezintă punctul de plecare în cercetările 
ergonomice, psihofiziologice şi sociologice din mediul industrial, aceasta pentru că 
o monografie înseamnă tot ceea ce se poate spune despre o profesie. Din acest 
motiv elaborarea lor ridică numeroase probleme de ordin metodologic. Ceea ce se 
reproşează vechilor monografii profesionale este caracterul lor frecvent limitat la o 
trecere în revistă într-o manieră descriptivă a dimensiunilor sociale ale profesiei în 
cauză, fără o suficientă subliniere a diferenţelor specifice dintre profesiuni şi a 
oferirii unor instrumente de lucru practice, validate. Într-o accepţiune 
psihopedagogică, profesia desemnează un complex de cunoştinţe teoretice şi 
deprinderi practice care definesc pregătirea unei persoane. 

O monografie profesională trebuie să fie un instrument de lucru. Practicarea 
cu competenţă a unei profesii presupune un ansamblu de cunoştinţe, priceperi şi 
deprinderi specifice, însuşite în mod temeinic, care se concretizează prin 
efectuarea unor acţiuni bine precizate. Rezultă că premisa esenţială a practicării 
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unei profesii este pregătirea profesională. Un rol important îl are şi prezenţa unor 
aptitudini care să faciliteze o formare profesională rapidă şi eficientă, aptitudinile 
fiind însuşiri psihice şi fizice relativ stabile care înlesnesc omului efectuarea cu 
succes a unor forme de activitate.  
 
Premise teoretice 

Rolul teoriei în psihologia vocaţională este de a explica şi a permite 
interpretarea comportamentului vocaţional. Teoria poate să răspundă la trei 
întrebări comune: 
1. Ce factori personali şi de mediu intervin în deciziile de carieră, implicarea şi 
performanţa în carieră şi ce factori determină indeciziile, deciziile nesatisfăcătoare 
şi lipsa de performanţă. 
2. Ce factori personali şi de mediu duc la stabilitate sau schimbare în tipul şi nivelul 
de muncă pe care o persoană o prestează. 
3. Care sunt cele mai eficiente modalităţi de asistenţă pentru persoanele care 
prezintă probleme legate de carieră. 

Psihologia vocaţională actuală este dominată de câteva abordări teoretice: 
 Teoriile corespondenţei persoană-mediu (Person-Environment Fit 

Approach) 

 Teoria personalistă a lui Holland (analiza tipurilor de personalitate 
propuse de autor, modul în care acestea se dezvoltă, precum şi importanţa 
lor în alegerile vocaţionale).  

 Teoria ciclurilor de dezvoltare (abordarea carierei din perspectiva 
dezvoltării) 
În prezent însă o serie de eforturi se concentrează asupra unificării 

abordărilor şi descoperirea punctelor de convergenţă. Principalele implicaţii ale 
acestor abordări pentru consilierea carierei sunt: nevoia de informaţii valide 
despre indivizi şi meserii (de ex., teste de aptitudini şi interese, analiza abilităţilor 
şi intereselor cerute de diferite meserii), accentuarea diagnosticului şi a evaluării, 
precum şi consilierea clientului în baza acestora.  

Teoria personalistă sau teoria corespondenţei persoană - mediu ( Holland, 
1997) este una din cele mai influente în domeniul psihologiei vocaţionale. 
Conceptele ce derivă din această teorie au fost practic asimilate în vocabularul, 
metodele şi practicile generale de asistenţă a carierei. Holland îşi descrie teoria ca 
fiind una structurală şi interactivă. Este o teorie structurală pentru că încearcă să 
organizeze informaţia vastă despre oameni şi ocupaţii şi este interactivă întrucât 
consideră comportamentul uman şi cariera ca fiind rezultatul interacţiunii 
permanente dintre persoană şi mediu. Teoria lui Holland sugerează că: 
1. Persoanele şi mediile de muncă pot fi categorizate în 6 tipuri (realist, 
investigativ, artistic, social, entreprenorial şi convenţional; RIASEC). 
2. Persoanele tind să caute medii de muncă ce le vor permite implementarea 
caracteristicilor personalităţii lor vocaţionale. 
3. Comportamentul vocaţional (opţiunea vocaţională, stabilitatea vocaţională, 
opţiunea educaţională şi performanţa şcolară, competenţa profesională, 
comportamentul social şi susceptibilitatea la influenţă) este rezultatul interacţiunii 
dintre tipurile de personalitate şi mediu. 

Acestor idei de bază li se adaugă o serie de ipoteze pe care Holland şi 
colaboratorii săi le-au testat ulterior îmbogăţind astfel teoria iniţială. 
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Originea tipologiei propusă de Holland însă este diferită, fiind inspirată în 
special de literatura vocaţională, iar structura tipologiei, simetrică şi paralelă, este 
oarecum particulară; simetria este dată de forma hexagonală a tipologiei, iar 
paralelismul de tratarea tipurilor în relaţie cu mediile de muncă. 

Dezvoltarea tipurilor propusă de Holland ia în considerare interacţiunea 
factorilor personali şi a celor culturali. Tipurile, în accepţiunea teoriei lui Holland, 
sunt produsul interacţiunii dintre factorii culturali şi personali ce caracterizează o 
anumită persoană. Grupul, ereditatea, părinţii, clasa socială, cultura şi mediul fizic 
în care trăieşte o persoană furnizează o anumită experienţă pe baza căreia 
persoana învaţă mai întâi să prefere unele activităţi altora. 
Aceste preferinţe devin cu timpul interese ce duc la formarea unor anumite 
competenţe, iar în final, aceste interese şi competenţe creează o dispoziţie 
personală particulară care determină modalitatea de gândire, percepţie şi 
manifestare comportamentală. Respectiv, persoanele de tip social vor căuta mai 
degrabă activităţi sociale, cum ar fi: predarea sau asistenţa socială, se vor percepe 
ca fiind persoane sociabile şi prietenoase şi ca având mai multe competenţe sociale 
(ex. a ajuta persoanele în probleme personale) decât spre exemplu realiste (ex. a 
utiliza diverse maşini şi utilaje). De asemenea este de aşteptat ca aceste persoane 
să valorizeze activităţile sau sarcinile sociale: a aduce servicii comunităţii, a-i ajuta 
pe alţii, etc. Sensul dezvoltării este întotdeauna dinspre activităţi spre dispoziţii. 

Holland a încercat o descriere empirică a tipurilor, tocmai pentru a face 
testabilă validitatea acestora. Ceea ce urmează este o redare prescurtată a 
caracteristicilor fiecărui tip. 
 Tipul realist (R) se caracterizează prin tendinţa de a se îndrepta spre acele 

activităţi care presupun manipularea obiectelor şi instrumentelor. Posedă 
aptitudini manuale, mecanice sau tehnice şi este satisfăcut de acele medii 
profesionale care necesită un nivel optim de dezvoltare a acestor aptitudini 
(şofer, aviator, operator, fermier, etc). 

 Tipul investigativ (I) se distinge prin apetit deosebit pentru cercetare, 
investigare sub diverse forme şi în cele mai diferite domenii (biologic, fizic, 
social, cultural etc.). Are de obicei abilităţi matematice şi ştiinţifice şi 
preferă să lucreze singur pentru rezolvarea de probleme (medic, chimist, 
matematician, biolog, etc). 

 Tipul artistic (A) manifestă atracţie spre activităţile mai puţin structurate, 
care presupun o rezolvare creativă şi oferă posibilitatea de autoexpresie. 
Persoanele artistice sunt înzestrate cu abilităţi artistice şi imaginaţie 
(muzician, pot, sculptor, scriitor, etc). 

 Tipul social (S) este interesat de activităţi care implică relaţionare 
interpersonală. Preferă astfel să ajute oamenii să-şi rezolve problemele sau 
să-i înveţe diverse lucruri, decât să realizeze activităţi care necesită 
manipularea unor unelte sau maşini (profesor, consilier, terapeut, etc). 

 Tipul întreprinzător (E) preferă să lucreze în echipă, însă în primul rând cu 
scopul de a conduce, a dirija, a ocupa locul de lider. Evită activităţile 
ştiinţifice sau domeniile care implică o muncă foarte dificilă, preferându-le 
pe acelea care îi pun în valoare abilităţile oratorice şi manageriale 
(manager, agent vanzări, etc). 

 Persoana de tip convenţional (C) se îndreaptă spre acele activităţi care se 
caracterizează prin manipularea sistematică şi ordonată a unor obiecte într-



 
8 

un cadru bine organizat şi definit. Are abilităţi secretariale şi matematice 
ceea ce îl face potrivit pentru activităţi administrative. Tipul convenţional 
reuşeşte să se adapteze cu dificultate la situaţiile cu grad ridicat de 
ambiguitate şi care nu au descrise cerinţe clare (secretar, bibiotecar, 
funcţionar public, etc). 
 
Fiecare tip are un repertoriu caracteristic de atitudini şi deprinderi de a face 

faţă problemelor şi sarcinilor din mediu. Prin compararea atitudinii şi 
deprinderilor unei anumite persoane cu cele caracteristice celor 6 tipuri propuse 
de Holland putem determina gradul de similaritate dintre persoană şi fiecare 
dintre aceste tipuri. Cu cât o persoană prezintă similarităţi mai mari cu un anumit 
tip, cu atât mai probabil este ca ea să prezinte trăsăturile şi comportamentele 
asociate acelui tip (să aparţină tipului respectiv de personalitate). Nu există însă 
tipuri pure de personalitate, iar focalizarea doar pe apartenenţa la una din aceste 
tipuri neglijează diferenţele individuale care ar putea avea o pondere mare în 
luarea deciziilor de carieră. Pentru a contracara acest efect, este utilă considerarea 
patternului de personalitate al individului, dat de profilul de similaritate cu fiecare 
dintre cele 6 tipuri. Astfel, patternul este format dintr-un tip dominant, cel pentru 
care persoana dovedeşte gradul cel mai înalt de similaritate şi tipuri secundare, 
ordonate în funcţie de gradul de similaritate al persoanei cu acestea. Spre exemplu, 
o persoană poate să prezinte gradul cel mai mare de similaritate cu tipul social, al 
doilea, în ordinea similarităţii, cu tipul întreprinzător, al treilea cu tipul artistic, etc. 
Acestea vor deveni primele  patternul de personalitate al persoanei, după care se 
vor trece, în ordinea descrescătoare a similarităţii, celelalte tipuri. Se pot obţine 
astfel 720 de patternuri diferite de personalitate sau repertorii de comportamente, 
care permit o interpretare mai acurată şi personalizată a datelor.  
 
Opţiuni şcolare şi profesionale 
 
 Orientarea şcolară şi profesională include întregul sistem al acţiunilor 
educative care dezvoltă personalitatea tânărului şi pregătesc integrarea lui socială 
şi profesională, în acord, atât cu aspiraţiile şi aptitudinile proprii, cât şi cu cerinţele 
societăţii. Cunoaşterea opţiunilor şcolare şi profesionale ale elevilor reprezintă în 
acest context un aspect important al activităţii de orientare în carieră al acestora. 
 Centrul Judeţean de Resurse şi asistenţă Educaţională şi Centrul Judeţean de 
Asistenţă Psihopedagogică au realizat un sondaj al opţiunilor elevilor din clasele a 
VIII-a, în perioada 22. 10. – 19. 11. 2014.  
 
 În perioada premergătoare aplicării chestionarelor, profesorii consilieri 
şcolari de la C.J.R.A.E. / C.J.A.P.P. au desfăşurat, în unităţile şcolare din municipiul 
Iaşi şi din judeţ, o serie de activităţi de informare asupra reţelei şcolare, a 
posibilităţilor de continuare a studiilor şi de prezentare a Broşurii privind 
admiterea în învăţământul liceal de stat şi învăţământul profesional pentru anul 
şcolar 2014-2015 şi a Ghidurilor informative de orientare şcolară şi profesională, 
nr. 21/2011, nr. 22/2012,  nr. 23/2013 şi nr. 24/2014. S-au desfăşurat activităţi de 
instruire a profesorilor responsabili cu activitatea de orientare şcolară şi 
profesională, în care s-au prezentat instrumentele de lucru (chestionarul, ghidul de 
aplicare al chestionarului, modelul de centralizare a datelor).  
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În vederea optimizării activităţii de orientare şcolară şi profesională în 
mediul rural, în perioada 15-27 octombrie 2014, profesorii consilieri şcolari din 
CJAPP au desfăşurat acţiunea Împreună pentru carieră, care s-a derulat în opt 
unităţi şcolare din mediul rural şi la care au participat un număr de 238 de elevi 
din clasele a VIII-a şi 24 de cadre didactice. 
 Chestionarul utilizat, alcătuit din 6 itemi, elaborat în cadrul C.J.A.P.P., a fost 
aplicat de către profesorii consilieri şcolari şi diriginţii claselor a VIII-a şi 
centralizat, la nivelul unităţilor de învăţământ, de către profesorii responsabili cu 
activitatea de orientare şcolară şi profesională, centralizarea la nivelul judeţului 
fiind realizată de profesorii consilieri şcolari de la C.J.A.P.P. 

 La chestionar au răspuns un număr de 6 486 elevi din clasele a VIII-a din 
totalul de      8 656 înscrişi, respectiv 74,93 %, din care 2 882 elevi din mediul 
urban (85,14 % din totalul elevilor înscrişi) şi 3 604 elevi din mediul rural (68,37 
%). Elevii investigaţi provin din 139 de unităţi şcolare (48 din mediul urban şi 91 
din mediul rural). 

Din totalul respondenţilor un număr de 6 329 elevi şi-au exprimat 
preferinţa pentru unităţi şcolare din judeţul Iaşi iar 157, respectiv 2,42 % şi-au 
exprimat opţiunea pentru unităţi şcolare din alte judeţe. 

Precizăm faptul că elevii, în chestionare, au fost solicitaţi să-şi exprime o 
singură opţiune privind continuarea studiilor, respectiv prima opţiune pe care ar 
nota-o pe fişa de înscriere. La aceasta, se adaugă şi lipsa – obiectivă – a unor 
informaţii privind planul de şcolarizare pentru anul de învăţământ 2015-2016 
(acesta fiind în curs de realizare), mai ales în ceea ce priveşte numărul de locuri 
pentru fiecare tip de clasă, specializările/calificările profesionale pe profile şi 
filiere şi a ultimelor medii de admitere din anul şcolar trecut, date care vor fi făcute 
publice abia odată cu apariţia, la începutul lunii mai 2015, a broşurii privind 
admiterea în învăţământul liceal şi profesional. 
 

I. OPŢIUNI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL 
 

Din cei 5 290 de elevi care şi-au exprimat o opţiune de continuare a studiilor în 
unităţile de învăţământ liceal de stat din judeţ, opţiunile pe filiere s-au repartizat 
după cum urmează:  

 
                                                               Opţiuni 
Filiera 

TOTAL 

Nr. % 
Teoretică 2859 54,05 
Tehnologică 1731 32,72 
Vocaţională 700 13,23 

TOTAL 5290 100 

 
Tabel 1. Repartizarea opţiunilor  liceale pe filiere 
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Grafic 1. Repartizarea opţiunilor  liceale pe filiere 
 

Comparativ, distribuţia opţiunilor pe ultimii şase ani (2009-2010, 2010-
2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 şi 2014-2015) se prezintă astfel: 

 
An şcolar 

Filiera 2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Teoretică 43,51 % 46,67 % 40,72 % 45,83 % 44,32 % 54,05 % 

Tehnologică 45,24 % 41,73 % 48,00 % 43,19 % 43,19 % 32,72 % 
Vocaţională 11,25 % 11,58 % 11,28 % 10,98 % 12,48 % 13,23 % 

 
Tabel 2. Distribuţia comparativă a opţiunilor şcolare  

 

 
 

 Grafic 2. Distribuţia comparativă a opţiunilor şcolare 
 

 În acest an şcolar se observă o creştere semnificativă a opţiunilor pentru 
filiera teoretică (cu peste zece procente) şi o creştere a preferinţelor elevilor 
pentru filiera vocaţională, iar opţiunile pentru filiera tehnologică scad cu 10,47 %. 
Această situaţie apare ca urmare a apariţiei şcolii profesionale. Având în vedere că 
peste 16 % dintre elevi şi-au exprimat opţini pentru şcoala profesională rezultă că 
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totalul opţiunilor pentru învăţământul tehnic şi profesional reprezintă 43,97 % 
din totalul preferinţelor elevilor.  
 
 Opţiunile respondenţilor în funcţie de mediul de rezidenţă prezintă o serie de 
paticularităţi. 

Astfel, din totalul de 2 518 de elevi respondenţi din clasa a VIII-a, din 
unităţile şcolare din mediul rural, care şi-au exprimat opţiuni privind continuarea 
studiilor în unităţi din judeţul Iaşi, repartizarea pe filiere este după cum urmează: 

- pentru filiera teoretică = 934 de elevi (37,09 %); 
- pentru filiera tehnologică = 1 257 (49,92 %); 
- pentru filiera vocaţională = 327 (12,98 %). 
 

  

Grafic 3. Distribuţia opţiunilor elevilor din mediul rural pe filiere 
 

 Din totalul de 2 772 de elevi respondenţi, din clasa a VIII-a, din unităţi 
şcolare din mediul urban, care şi-au exprimat opţiuni privind continuarea 
studiilor în unităţi din judeţul Iaşi, preferinţele se repartizează pe filiere după cum 
urmează: 

- pentru filiera teoretică = 1 925 de elevi (69,44 %); 
- pentru filiera tehnologică = 474 (17,01 %); 
- pentru filiera vocaţională = 373 (13,45 %). 
 

  

Grafic 4. Distribuţia opţiunilor elevilor din urban pe filiere 
 

În cadrul filierei teoretice, 1 748 opţiuni (61,14 %)  sunt pentru profilul 
real şi 1 111 opţiuni, adică 38,86 %  pentru profilul uman. 
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Grafic 5. Distribuţia opţiunilor în cadrul filierei teoretice 
 Situaţia pe categorii de clasă se prezintă astfel: 

- Matematică - informatică = 938 de opţiuni, respectiv 53,66% din totalul 
opţiunilor pentru profilul real (1748)  

- Ştiinţele naturii = 810 de opţiuni, reprezentând 46,34%, din totalul opţiunilor 
pentru profilul real (1748)  

- Filologie = 714 de opţiuni, adică 64,27% din totalul opţiunilor pentru profilu 
uman (1111) 

- Ştiinţe sociale = 397 de opţiuni, adică 35,73 % din totalul opţiunilor pentru 
profilul uman (1111) 
 

  

Grafic 6. Distribuţia opţiunilor pe categorii de clasă în cadrul filierei teoretice 

  

Grafic 7. Distribuţia opţiunilor în cadrul profilului real 
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Grafic 8. Distribuţia opţiunilor în cadrul profilului uman 
 

Repartizarea opţiunilor la nivelul filierei tehnologice şi a domeniilor 
pregătirii de bază este următoarea : 

- profilul tehnic = 524 de opţiuni (30,27%) din totalul opţiunilor exprimate 
pentru filiera tehnologică :  

- mecanică = 227 (43,32 % din totalul opţiunilor pentru profilul 
tehnic); 

- electric = 45 (8,59 %); 
- textile-pielărie = 50 (9,54 %); 
- construcţii, instalaţii şi lucrări publice = 69 (13,17 %); 
- electromecanică = 4 (0,76 %) 
- electronică şi automatizări = 108 (20,61 %); 
- fabricarea produselor din lemn = 9 (1,72 %); 
- producţie media = 9 (1,72 %); 
- chimie industrială = 3 (0,57 %); 

- profilul servicii = 1017 opţiuni (58,75 %) : 
- economic = 371 (36,48 % din totalul opţiunilor pentru profilul 

servicii); 
- turism şi alimentaţie publică = 342 (33,63 %); 
- comerţ = 167 (16,42 %); 
- estetica şi igiena corpului omenesc = 137 (13,47 %). 

- profilul resurse naturale şi protecţia mediului = 190 opţiuni (10,98 %) : 
- industrie alimentară = 82 (43,16 % din totalul opţiunilor pentru 

acest profil); 
- agricultură = 75 (39,47 %); 
- protecţia mediului = 33 (17,37 %). 
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Grafic 9. Distribuţia opţiunilor în cadrul filierei tehnologice 
 

Filiera vocaţională este preferată de către elevi după cum urmează : 
- profilul artistic = 292 opţiuni reprezentând 41,71 % din opţiunile pentru această 

filieră;  
- profilul sportiv = 213 opţiuni (30,86 %); 
- profilul pedagogic = 148 de opţiuni (21,14 %); 
- profilul teologic = 44 de opţiuni (6,29 %); 

 

  
Grafic 10. Distribuţia opţiunilor în cadrul filierei vocaţionale  

 
II. OPŢIUNI PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL 

 
În conformitate cu Ordinul MEN nr. 3136 din 20 februarie 2013, începând 

cu anul şcolar 2014 – 2015, se organizează învăţământul profesional de stat cu 
durata de 3 ani. 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, a propus un număr de 41 de uniţăţi 
şcolare în care să funcţioneze şcoala profesională, dintre care 17 în mediul urban, 
respectiv, 12 în municipiul Iaşi, 2 în municipiul Paşcani şi câte una în oraşele Târgu 
Frumos, Hârlău şi Podu Iloaiei şi 24 în mediul rural. 

Elevii se pot pregăti în 26 de calificări, din 12 domenii diferite de formare 
profesională. 
 Din totalul elevilor cuprinşi în studiu, un număr de 1 062, respectiv 16,78 
% şi-au exprimat dorinţa de a urma o şcoală profesională, repartizarea opţiunilor 
pentru învăţământul profesional de trei ani prezentându-se astfel: 
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Grafic 11. Distribuţia opţiunilor pe profile în cadrul învăţământului profesional 

 
 profilul tehnic 710 opţiuni, din care pentru domeniul:  
 mecanică = 367 
 industrie textilă şi pielărie = 179 
 fabricarea produselor din lemn = 50 
 electromecanică = 37 
 construcţii, instalaţii şi lucrări publice = 36 
 electric = 35 
 chimie industrială = 6 
 

 profilul resurse naturale şi protecţia mediului 183 opţiuni, din care pentru 
domeniul:  
 agricultură = 124 
 industrie alimentară = 59 

 

 profilul servicii 169 opţiuni, din care pentru domeniul:  
 turism şi alimentaţie publică = 67 
 estetica şi igiena corpului omenesc = 63 
 comerţ = 39 

 

1. Te-ai informat în legătură cu liceele/şcolile profesionale/clasele la care ai 
dori/putea să te înscrii după absolvirea clasei a VIII-a ? (o singură variantă de 
răspuns) 
 

Variantă Urban (# 2888) Rural (# 3603) TOTAL (# 6491) 
# % # % # % 

a. DA 2727 94,42 3294 91,42 6021 92,76 
b. NU 161 5,58 309 8,58 470 7,24 
TOTAL 2888 100 3603 100 6491 100 
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16% 

Repartizarea opţiunilor pe profile 

profilul tehnic profilul resurse naturale şi protecţia mediului profilul servicii 
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2. Dacă ai răspuns DA, cine te-a informat/cu cine ai discutat ? (mai multe 
variante de răspuns) 

Variantă 
Urban (# 8937) Rural (# 10552) TOTAL (# 19489) 
# % R # % R # % R 

a. părinţii 2210 24,73 I 2788 26,42 I 4998 25,64 I 
b. alte rude 776 8,68 VII 884 8,37 VI 1660 8,52 VII 
c. dirigintele 
clasei 

1180 13,20 IV 2344 22,21 II 3524 18,10 II 

d. profesorii 800 8,95 VI 1010 9,57 V 1810 9,30 VI 
e. consilierii 
şcolari  

1497 16,75 II 586 5,55 VII 2083 10,70 V 

f. colegii 1010 11,30 V 1254 11,90 IV 2264 11,61 IV 
g. prietenii 1351 15,12 III 1540 14,60 III 2891 14,82 III 
h. alţii 113 1,26 VIII 146 1,38 VIII 259 1,31 VIII 

TOTAL 8937 99,99 - 10552 100 - 19489 100 - 
 

 
Grafic 13. Sursele de informare 
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4. Această PRIMĂ OPŢIUNE este (o singură variantă de răspuns): 
Rezultatele obţinute în urma analizei răspunsurilor elevilor sunt influenţate 

de o multitudine de factori, şcolari şi extraşcolari, decizia privind opţiunea 
exprimată fiind considerată ca:  

 
Variantă Urban (# 2888) Rural (# 3603) TOTAL (# 6491) 

# % # % # % 
a. definitivă 1169 40,48 1006 27,92 2175 33,51 

b. de moment 1367 47,33 2230 61,89 3597 55,42 
c. incertă (datorită 

lipsei de 
informaţii) 

352 12,19 367 10,19 719 11,07 

TOTAL 2888 100 3603 100 6491 100 
 

 

 

 
Grafic 14-16. Gradul de certitudine al primei opţiuni 
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5. Ce INFORMAŢII crezi că ţi-ar fi utile pentru formularea opţiunii privind 
continuarea studiilor ? (mai multe variante de răspuns) 
 

Variantă Urban (# 7806) Rural (# 9362) TOTAL (# 17168) 
# % R # % R # % R 

a. informaţi despre 
tine (aptitudini, 
interese ş.a.) 

1410 18,06 III 1167 12,46 V 2577 15,01 V 

b. reţeaua 
şcolară/prezentare
a liceelor/şcolilor 
profesionale 

1091 13,98 V 1722 18,40 III 2813 16,40 IV 

c. informaţii despre 
categoriile de 
clasă/specializări/ 
meserii 

1463 18,74 II 1957 20,90 II 3420 19,92 II 

d. informaţii 
despre probele de 
aptitudini de la 
liceele vocaţionale 

509 6,52 VI 551 5,89 VI 1060 6,17 VI 

e. cunoaşterea 
mediilor cu care s-a 
intrat în anul şcolar 
anterior 

1891 24,23 I 2168 23,15 I 4059 23,64 I 

f. informaţii privind 
oportunităţile de 
continuare a 
studiilor/ale 
practicării meseriei 

1333 17,08 IV 1532 16,36 IV 2865 16,70 III 

g. alte informaţii 109 1,40 VII 265 2,83 VII 374 2,16 VII 
TOTAL 7806 99,99 - 9362 99,99 - 17168 100 - 
 
6. Ce ACTIVITĂŢI crezi că ţi-ar fi utile pentru formularea opţiunii privind 
continuarea studiilor ? (mai multe variante de răspuns) 
 

Variantă 
Urban (# 10776) Rural (# 12583) TOTAL (# 23359) 
# % R # % R # % R 

a. mai multe ore de 
consilere şi 
orientare/ 
dirigenţie, cu 
tematică OŞP 

1328 12,32 II 1233 9,80 V 2561 10,96 III 

b. activităţi de 
cunoaştere/autocu-
noaştere 
(consiliere/ 
examinare realizate 
de consilierii şcolari) 

1129 10,48 III 837 6,65 VIII 1966 8,42 VII 
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c. vizite în licee/şcoli 
profesionale 

1489 13,82 I 2270 18,04 I 3759 16,09 I 

d. participarea la 
„Salonul ofertelor 
educaţionale” 

779 7,23 IX 744 5,91 IX 1523 6,52 IX 

e. activităţi de 
informare OŞP 
susţinute de 
consilierii şcolari 

710 6,59 X 485 3,85 X 1195 5,12 X 

f. întâlniri cu elevi de 
liceu/şcoală 
profesionalăâ 

1079 10,01 IV 1587 12,61 II 2666 11,41 II 

g. întâlniri cu cadre 
didactice din licee / 
şcoli profesionale 

862 8,00 VII 1281 10,18 IV 2143 9,17 VI 

h. asistarea la ore de 
specialitate din 
licee/ şcoli 
profesionale 

814 7,55 VIII 950 7,55 VII 1764 7,55 VIII 

i. activităţi cu 
părinţii cu tematică 
OŞP 

439 4,07 XI 409 3,25 XI 848 3,63 XI 

j. întâlniri cu 
specialişti din 
diferite domenii 

1032 9,58 VI 1225 9,74 VI 2257 9,66 V 

k. accesare site-uri/ 
vizionare filme de 
prezentare ale 
liceelor/ şcolilor 
profesionale 

1045 9,70 V 1364 10,84 III 2409 10,31 IV 

l. alte activităţi 
 

70 0,65 XII 198 1,57 XII 268 1,15 XII 

TOTAL 
 

10776 100 - 12583 99,99 - 23359 99,99 - 
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Grafic 17-19. Activităţi utile în formularea unei decizii 

 

 
CONSIDERAŢII  FINALE 
 
 O orientare în carieră  cât mai eficientă presupune o activitate continuă din 

partea 
profesorilor diriginţi – în primul rând – sprijiniţi, acolo unde există cabinete de 
asistenţă psihopedagogică, de profesorii consilieri şcolari, aşa cum este prevăzut şi 
în Ordinul MEC nr. 3064/2000. Art. 8 precizează faptul că profesorii diriginţi vor 
informa elevii/părinţii, cu deosebire în clasele a VII-a şi a VIII-a, despre studiile 
liceale (durata, filiere, profiluri, specializări, organizare – trunchi comun şi 
curriculum la decizia şcolii), posibilităţile oferite de fiecare cale pentru continuarea 
studiilor, posibilităţile ulterioare de dezvoltare profesională şi inserţie socială, 
posibilităţile oferite de judeţul în care se află şcoala pentru continuarea studiilor în 
fiecare din căile menţionate, regulamentele referitoare la condiţiile de admitere în 
ciclul superior.  

La sfârşitul anului şcolar, consiliile profesorilor clasei, împreună cu profesorii 
diriginţi, vor avea întâlniri cu părinţii fiecărei clase a VIII-a, pentru a prezenta 
aprecierile cadrelor didactice asupra nivelului de pregătire, motivaţiei pentru 
învăţare şi comportamentului elevilor, oferind astfel părinţilor o bază pentru 
orientarea ulterioară a copiilor. 
 Din acţiunile întreprinse de profesorii consilieri şcolari de la CJAPP s-au 

desprins o serie de aspecte privind activitatea de orientare şcolară şi profesională, 
ce necesită îmbunătăţire, cum ar fi: 

- informarea elevilor privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în 
învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul şcolar 2015-2016, structura 
învăţământului postgimnazial din judeţul Iaşi; 
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- diseminarea informaţiilor cuprinse în materialele elaborate de IŞJ Iaşi, 
CJRAE Iaşi/CJAPP Iaşi de către profesorii responsabili cu activitatea de orientare 
şcolară şi profesională şi de profesorii diriginţi de la clasele a VIII-; 

- asigurarea continuităţii în exercitarea rolului de responsabil OSP la nivelul 
unităţii de învăţământ; 

- participarea profesorilor responsabili cu activitatea de orientare şcolară şi 
profesională la activităţile de instruire pe problematica  orientării carierei şi la 
activităţi de formare continuă. 
  Ca urmare se impun o serie de măsuri de îmbunătăţire a activităţii de 
educare a  elevilor privind orientarea în carieră: 

-  informarea elevilor şi a părinţilor privind organizarea şi 
desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal şi profesional de stat pentru anul 
şcolar 2015-2016, structura învăţământului postgimnazial din judeţul Iaşi; 

- diseminarea informaţiilor cuprinse în materialele elaborate de IŞJ 
Iaşi, CJRAE Iaşi/CJAPP Iaşi de către profesorii responsabili cu activitatea de 
orientare şcolară şi profesională şi de profesorii diriginţi de la clasele a VIII-a 
(Broşura privind admiterea în învăţământul liceal de stat şi învăţământul 
profesional pentru anul şcolar 2014-2015, Ghidurile informative de orientare 
şcolară şi profesională etc.); 

- asigurarea continuităţii în activitate a profesorilor responsabili cu 
activitatea de orientare şcolară şi profesională, conform Ordinului MEN 
3064/2000; 

- participarea cadrelor didactice la activităţi pe problematica 
orientării carierei organizate de IŞJ şi CJRAE Iaşi/CJAPP Iaşi (Salonul ofertelor 
educaţionale, Acţiunea Împreună pentru carieră, Caravana OSP, 
Avanpremieră pentru carieră – festivalul filmelor de prezentare a unităţilor 
liceale); 

- menţinerea colaborării permanente cu CJRAE/CJAPP Iaşi şi alte instituţii 
cu preocupări specifice; 

- vizualizarea materialelor de pe site-ul CJRAE- CJAPP Iaşi; 
- participarea cadrelor didactice la activităţi de formare privind 

orientarea în carieră, organizare de CCD Iaşi, CJRAE/CJAPP Iaşi. 
 
 
Bibliografie 
Jigău Mihai, Consiliere şi orientare, Bucureşti, 2000 
CJAPP Iaşi, Şcoala şi cariera, Spiru Haret, Iaşi, 2010 
http://ro.scribd.com/doc/201930629/monografii-profesionale#scribd 
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Calificări  profesionale –  introducere 

 
 prof. consilier şcolar Doru - Valentin VLASOV – Centrul Judeţean de 

Asistenţă Psihopedagogică, Iaşi 

 
 
Învăţământul profesional are o îndelungată tradiţie în peisajul pedagogic 

românesc, urmare a necesităţii pregătirii tinerilor pentru activitatea tehnică, odată 
cu industrializarea ţării. 

Astfel, numai la nivelul judeţului Iaşi, apar primele instituţii de învăţământ 
pentru pregătirea profesională: 

 în 1841 îşi începe activitatea Institutul de Arte şi Meşteşuguri din Iaşi 

(actualul Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”); 

 din 1894 se înfiinţează Şcoala de ucenici de pe lângă atelierele CFR 

„Nicolina”; 

 iar la 1 octombrie 1920 îşi începe activitatea Şcoala de ucenici – 

Instrucţiunea Atelierelor CFR din Paşcani (în prezent Colegiul Tehnic de Căi 

Ferate „Unirea”). 

După 1989, în structura sistemului de învăţământ au fost prevăzute mai 
multe variante de pregătire profesională prin şcoală profesională, şcoală de 
ucenici, şcoală complementară, şcoală de arte şi meserii. 

Au urmat câţiva ani în care pregătirea într-o profesie s-a realizat numai prin 
filiera tehnologică a învăţământului liceal cu durata de 4-5 ani. 

Începând cu anul şcolar 2014 – 2015, se organizează învăţământul 

profesional de stat cu durata de 3 ani, în conformitate cu Ordinul MEN nr. 3136 din 

20 februarie 2013, care îşi propune următoarele obiective: 

a) dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor, specifice unei calificări 

profesionale de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor corespunzător 

nivelului de referinţă 3 al Cadrului european al calificărilor; 

b)  dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor preponderent în cadrul 

stagiilor de pregătire practică organizate la operatorii economici. 

 

Învăţământul profesional cu durata de 3 ani este organizat după clasa a  

VIII-a, ca parte a învăţământului secundar superior, cu frecvenţă, cursuri de zi şi se 

finalizează cu examen de certificare a calificării profesionale. 

Formarea profesională iniţială prin învăţământul profesional constă în: 

a) pregătire profesională de bază într-un domeniu de formare profesională, pe 

parcursul primului an; 

b) pregătire profesională generală şi de specialitate, specifică unei calificări 

profesionale, pe parcursul celui de-al doilea şi al treilea an. 
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Absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, care promovează 

examenul de certificare a calificării profesionale, dobândesc certificat de calificare 

profesională şi suplimentul descriptiv al certificatului, conform Europass. 

De asemenea, absolvenţii învăţământului profesional care promovează 

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

a a învăţământului liceal, în condiţiile legii şi ale reglementărilor specifice stabilite 

de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
 

Pentru anul şcolar 2015 – 2016, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, a propus 

un număr de 44 de uniţăţi şcolare în care să funcţioneze şcoala profesională, dintre 

care 18 în mediul urban, respectiv, 12 în municipiul Iaşi, 3 în municipiul Paşcani şi 

câte una în oraşele Târgu Frumos, Hârlău şi Podu Iloaiei şi 26 în mediul rural. 

 

Elevii sunt aşteptaţi să se pregătească în 28 de calificări, din 14 domenii 

diferite de formare profesională, după cum urmează: 

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învăţământ 

Domeniul de formare 
profesională 

Calificarea 

1 

Colegiul Agricol 
şi de Industrie 
Alimentară 
"Vasile 
Adamachi", Iaşi 

Agricultură Horticultor 
Industrie alimentară Brutar-patiser-preparator 

produse făinoase 
Mecanică Mecanic auto 

2 

Colegiul Tehnic 
"Dimitrie 
Leonida", Iaşi 

Electric 
 

Electrician protecţii prin relee, 
automatizări şi măsurători în 
instalaţii energetice 
Electrician exploatare joasă 
tensiune 

Mecanică Tinichigiu vopsitor auto 
Mecanic auto 

3 

Colegiul Tehnic 
"Gheorghe 
Asachi", Iaşi 

Construcţii, instalaţii şi 
lucrări publice 

Instalator instalaţii tehnico-
sanitare şi de gaze 
Zugrav, ipsosar, vopsitor, 
tapetar 
Zidar-pietrar-tencuitor 

Mecanică Mecanic auto 

4 

Colegiul Tehnic 
"Ioan C. 
Stefănescu", Iaşi 

Industrie textilă şi 
pielărie 

Confecționer produse textile 

Estetica şi igiena 
corpului omenesc 

Frizer-coafor-manichiurist-
pedichiurist 

5 

Colegiul Tehnic 
"Ion Holban", Iaşi 

Estetica şi igiena 
corpului omenesc 

Frizer-coafor-manichiurist-
pedichiurist 

Turism şi alimentaţie Ospătar (chelner) vânzător în 
unităţi de alimentaţie 

6 
Colegiul Tehnic 
"Mihail Sturdza", 
Iaşi 

Mecanică Mecanic auto 
Tinichigiu vopsitor auto 
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Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învăţământ 

Domeniul de formare 
profesională 

Calificarea 

7 

Colegiul Tehnic 
de Electronică şi 
Telecomunicaţii  
"Gheorghe 
Mârzescu", Iaşi 

Electric Electrician exploatare joasă 
tensiune 
Electrician de întreţinere şi 
reparaţii aparatură 
electrocasnică 

Electronică automatizări Electronist aparate şi 
echipamente 

8 

Colegiul Tehnic 
de Transporturi 
şi Construcţii, 
Iaşi 

Construcţii, instalaţii şi 
lucrări publice 

Instalator instalaţii tehnico-
sanitare şi de gaze 
Zidar-pietrar-tencuitor 

Electromecanică Agent comercial feroviar 
Electromecanica material 
rulant 

 
Mecanică Mecanic auto 

9 

Liceul Tehnologic 
"Petru Poni", Iaşi 

Chimie industrială Operator industria de 
medicamente si produse 
cosmetice 

Fabricarea produselor 
din lemn 

Tâmplar universal 

10 

Liceul Tehnologic 
de Mecatronică şi 
Automatizări, Iaşi 

Mecanică Confecționer tâmplărie din 
aluminiu și mase plastice 
Mecanic auto 
Tinichigiu vopsitor auto 
Laminorist 
Sudor 

11 
Liceul Tehnologic 
Economic "Virgil 
Madgearu", Iaşi 

Turism şi alimentaţie Bucătar 

12 

Liceul Tehnologic 
Economic de 
Turism, Iaşi 

Turism şi alimentaţie Bucătar 

Ospătar (chelner) vânzător în 
unităţi de alimentaţie 

Comerţ Comerciant-vânzător 

13 

Colegiul Tehnic 
de Căi Ferate 
"Unirea", Paşcani 

Comerţ Comerciant-vânzător 

Mecanică Mecanic auto 
Strungar 

14 

Liceul Tehnologic 
"Mihai Busuioc", 
Paşcani 

Industrie textilă şi 
pielărie 

Confecționer produse textile 

Estetica şi igiena 
corpului omenesc 

Frizer-coafor-manichiurist-
pedichiurist 

Mecanică Mecanic auto 

15 

Liceul Tehnologic 
Economic 
"Nicolae Iorga", 
Paşcani 

Comerţ Comerciant-vânzător 
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Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învăţământ 

Domeniul de 
formare profesională 

Calificarea 

16 

Liceul Tehnologic, 
Hârlău 

Construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice 

Zidar-pietrar-tencuitor 

Fabricarea 
produselor din lemn 

Tâmplar universal 

Industrie textilă şi 
pielărie 

Confecţioner produse textile 

Mecanică Mecanic auto 
Industrie alimentară Brutar-patiser-preparator 

produse făinoase 

17 
Liceul Tehnologic 
"Haralamb Vasiliu", 
Podu Iloaiei 

Comerţ Comerciant vânzător 
Mecanică Mecanic agricol 

18 

Liceul Tehnologic 
"Petru Rareş", Târgu 
Frumos 

Industrie textilă şi 
pielărie 

Confecţioner articole din piele 
și înlocuitori 
Confecţioner produse textile 

Mecanică Mecanic auto 
Tinichigiu vopsitor auto 
Sudor 

19 
Liceul Tehnologic 
"Victor Mihăilescu 
Craiu", Belceşti 

Industrie textilă şi 
pielărie 

Confecţioner produse textile 

Mecanică Mecanic auto 

20 
Liceul Tehnologic 
Brăeşti 

Industrie textilă şi 
pielărie 

Confecţioner produse textile 

21 
Liceul Tehnologic, 
Coarnele Caprei 

Agricultură Agricultor culturi de câmp 

22 
Liceul Tehnologic 
"Ştefan cel Mare", 
Cotnari 

Agricultură Horticultor 

23 
Liceul Tehnologic, 
Cozmeşti 

Agricultură Agricultor culturi de câmp 

24 
Liceul Tehnologic, 
Cristeşti 

Mecanică Lăcătuş mecanic prestări 
servicii 

25 
Şcoala Profesională, 
Dagâţa 

Mecanică Lăcătuş construcţii metalice şi 
utilaj tehnologic 

26 
Liceul Tehnologic, 
Dumeşti 

Comerţ Comerciant vânzător 

27 
Liceul Tehnologic, 
Fântanele 

Agricultură Agricultor culturi de câmp 

28 
Liceul Tehnologic, 
Focuri 

Industrie textilă şi 
pielărie 

Confecţioner produse textile 

29 
Liceul Tehnologic, 
Gropniţa 

Agricultură Agricultor culturi de câmp 

30 
Liceul Teoretic 
"Bogdan Vodă", 
Hălăuceşti 

Industrie textilă şi 
pielărie 

Confecţioner produse textile 
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Nr. 
crt. 

Unitatea de 
învăţământ 

Domeniul de 
formare profesională 

Calificarea 

31 
Şcoala  profesională 
„Elena Sturdza” 
Holboca 

Industrie alimentară Brutar-patiser-preparator 
produse făinoase 

Mecanică Mecanic auto 

32 
Liceul Tehnologic, 
Lespezi 

Electric Electrician exploatare joasă 
tensiune 

33 
Liceul Tehnologic, 
Lungani 

Mecanică Strungar 

34 

Liceul Tehnologic 
Agricol "Mihail 
Kogălniceanu", 
Miroslava 

Industrie alimentară Brutar-patiser-preparator 
produse făinoase 

Mecanică Mecanic agricol 

35 

Liceul Tehnologic 
"Dumitru Popa", 
Mogoşeşti 

Agricultură Lucrător în agricultură 
ecologică 

Mecanică Lăcătuş mecanic prestări 
servicii 

 Liceul Tehnologic, 
Plugari 

Agricultură Agricultor culturi de câmp 
36 

37 
Liceul Teoretic 
„Lascăr Rosetti”, 
Răducăneni 

Construcţii, instalaţii 
şi lucrări publice 

Instalator instalaţii tehnico-
sanitare şi de gaze 

38 
Liceul Tehnologic 
"Nicolae Bălăuţă", 
Şcheia 

Industrie textilă şi 
pielărie 

Confecţioner produse textile 

39 
Liceul Tehnologic, 
Stolniceni-Prăjescu 

Mecanică Tinichigiu vopsitor auto 

40 
Liceul Tehnologic, 
Tătăruşi 

Industrie textilă şi 
pielărie 

Confecţioner produse textile 

41 
Liceul Tehnologic de 
Industrie 
Alimentară, Ţibana 

Industrie alimentară Brutar-patiser-preparator 
produse făinoase 

42 

Liceul Tehnologic 
"Petre P.Carp", 
Ţibăneşti 

Industrie textilă şi 
pielărie 

Confecţioner produse textile 

Mecanică Lăcătuş construcţii metalice şi 
utilaj tehnologic 

43 
Liceul Tehnologic 
"Ionel Teodoreanu", 
Victoria 

Industrie textilă şi 
pielărie 

Confecţioner produse textile 

44 
Liceul Tehnologic, 
Vlădeni 

Industrie textilă şi 
pielărie 

Confecţioner produse textile 

Mecanică Mecanic auto 
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Cu spijinul cadrelor didactice din unităţile de învăţământ care organizează 

şcoala profesională, „Ghidul” îşi propune să prezinte elevilor de gimnaziu 

conţinutul acestor calificări, structurat sub forma unor răspunsuri la posibilile 

întrebări ale elevilor, respectiv: 

 

Calificarea... 
 

1. Cu ce se ocupă...? 
2. În ce constă pregătirea profesională...? Ce voi învăţa să fac...? 
3. Care sunt dotările de care dispune şcoala...? Există internat/cantină...? 
4. Care sunt condiţiile medicale şi psihologice pentru practicarea acestei 

profesiuni...? 
5. Care vor fi condiţiile de muncă...? 
6. Care sunt operatorii economici/instituţiile publice partenere...? 
7. Ce pot să fac după terminarea şcolii profesionale...? 

 

Cu speranţa că aceste informaţii vor fi  utile absolvenţilor 
claselor a VIII -a în alegerea traseului educaţional şi profesional,  
urăm lectură plăcută şi instructivă şi mult  s u c c e s  în carieră.  
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Calificarea profesională:  

AGENT COMERCIAL FEROVIAR 

 
 prof. inginer  Mihaela POROCH – Colegiul Tehnic de Transporturi şi 

Construcţii Iaşi 

 prof. consilier şcolar Manuela TUDOSE– Colegiul Tehnic de Transporturi şi 
Construcţii Iaşi  

 prof. inginer  Petronela SIMION– Colegiul Tehnic de Transporturi şi 
Construcţii Iaşi 

 
 
1. Agentul comercial feroviar se ocupă cu următoarele: 

- Verifică legitimaţiile de călătorie în timpul transportului; 
- Încheie contracte de transport în traficul de mărfuri; 
- Luarea în primire a unei garnituri de tren; 
- Soluţionează neregulile comerciale în traficul de marfă şi călători; 
- Verifică încărcătura şi asigurarea mărfurilor pe vagoane; 
- Construcţia şi întreţinerea căii ferate (lucrări simple); 
- Încheierea contractelor pentru transportul de călători, bagaje şi 

mesagerii; 
- Executarea circulaţiei şi a manevrei la calea ferată. 
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2. Pentru dobândirea calificării de agent comercial feroviar se vor studia 
următoarele: 

- Comunicarea într-o limbă modernă; 
- Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei; 
- Construcţia şi întreţinerea căii ferate; 
- Transporturile de marfă pe calea ferată; 
- Transporturile de călători pe calea ferată; 
- Nereguli comerciale în traficul feroviar. 

Elevul va invăţa :   
 să verifice încărcarea şi să asigure mărfurile în vagoane 
 să comunice într-o limbă modernă 
 să verifice legitimaţiile de călătorie în timpul transportului 
 să utilizeze calculatorul şi să prelucreze informaţii 
 să execute circulaţia şi manevra la calea ferată 
 să incheie contractul pentru transportul de călători, bagaje şi 

mesagerii 
 să soluţioneze neregulile comerciale în transportul de mărfuri 

sau transportul de călători. 
 

3. Şcoala noastră dispune de 2 cămine, cantină, 3 laboratoare de informatică, 
laborator de locomotive, laborator de transporturi, laborator de 
telecomunicaţii, laborator de electrotehnică şi instalaţii, ateliere de practică, 
etc. 
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1. Pentru a exercita calificarea de ,,agent comercial feroviar” este nevoie de a 

avea abilitatea de a–şi organiza munca, condiţie fizică bună,aptitudini practice, 

auto-disciplină, lucrul în echipă, aptitudini de completare corectă a 

documentelor necesare transportului de călători şi de mărfuri, aptitudini de 

relaţionare. Este o profesie din cadrul activităţii de transport care se află în 

plină modernizare având nevoie de o perfecţionare continuă.  
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2. Pentru a exercita calificarea de ,,agent comercial feroviar” este nevoie de a 

avea abilitatea de a –şi organiza munca, condiţie fizică bună,aptitudini 

practice, auto-disciplină, lucrul în echipă, aptitudini de completare corectă a 

documentelor necesare transportului de călători şi de mărfuri, aptitudini de 

relaţionare. Este o profesie din cadrul activităţii de transport care se află în 

plină modernizare având nevoie de o perfecţionare continuă. 

3. Condiţiile în care va lucra un ,,agent comercial feroviar” sunt cele normale şi 

specifice transportului de călători şi de mărfuri, în gări, în trenuri, în depouri. 
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4. Şcoala noastră are încheiate parteneriate pentru a efectua instruirea practică a 

elevilor în cadrul societăţilor regionale CF: Regionala de Transport Călători, 

SCIMCF SA SIMC Sucursala Iaşi. 

5. După absolvirea şcolii profesionale, absolventul poate ocupa un loc de muncă 

în domeniu (controlor de  tren, agent verificări şi asigurări marfă, agent 

comercial, magazioner, etc.) pe baza Certificatului de competenţe nivel 2 

obţinut în urma absolvirii sau absolventul poate continua studiile în ciclul 

superior al liceului, filiera tehnologică obţinând o calificare profesională 

superioară de nivel 3 şi apoi după absolvirea liceului poate urma studiile 

universitare sau postliceale. Agentul comercial feroviar este o calificare de 

viitor, domeniul de angajare fiind vast şi în funcţie de performanţele obţinute 

poate oferi satisfacţii financiare şi profesionale deosebite. 
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Calificarea profesională:  

AGRICULTOR CULTURI DE CÂMP 

 
 prof. discipline tehnice  Camelia ADUMITROAIEI – Liceul Tehnologic 

Plugari 

 prof. discipline tehnice  Adriana UNGUREANU– Liceul Tehnologic Plugari 

   
 

1. Cu  ce se ocupă? 
 

Se ocupă cu planificarea, organizarea şi efectuarea lucrărilor agricole 
necesare pentru cultivarea culturilor de camp, precum şi creşterea diferitelor 
specii de animale. 

 
2. În ce constă pregătirea profesională? Ce voi învăţa să fac? 

 
Dobândirea de cunoştinţe teoretice şi practice în  înfiinţarea, îngrijirea, 

recoltarea culturilor agricole,  depozitarea şi valorificarea produselor obţinute. 
Vor învăţa să organizeze şi să planifice activităţile de producţie, comercializarea 
producţiei vegetale, să respecte normele de tehnica securităţii muncii în 
agricultură. 
 

3. Care sunt condiţiile medicale şi psihologice pentru practicarea acestei 
profesiuni?  

 
- Capacitate de efort fizic; 
- Adaptabilitate la condiţii meteo schimbătoare; 
- Capacitatea de a lucra în mai multe schimburi; 
- Adaptabilitate la mişcări repetitive; 
- Aptitudini pentru lucru în agricultură; 
- Inteligenţă medie; 
- Atenţie distributivă; 
- Operativitate în gândire şi acţiune; 
- Capacitatea de a comunica şi spirit de echipă; 
- Receptivitate la opiniile celorlalţi; 
- Capacitatea de a lua decizii operative. 

 
4. Care sunt condiţiile de muncă? 

 
- activităţile se vor desfăşura în câmp sau în spaţii protejate ( solarii, depozite) 
- activităţile practice se vor desfăşura pe lotul şcolar sub atenta 

supraveghere a cadrelor didactice 
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      5.  Care sunt operatorii economici/instituţiile publice partenere? 
 

La nivelul localităţii operatorul economic la care elevi efectuează practica 
comasată este SC CERES SA PLUGARI. 

 
      6.  Ce pot să facă după terminarea şcolii profesionale? 
 
După terminarea studiilor profesionale elevii au posibilitatea: 

- Continuării studiilor liceale; 
- Infiinţarea de ferme familial; 
- Angajarea la agenţii economici din zona localităţii: SC CERES, SC 

ORGAPIC SRL, AGROFRUCT SRL, asociaţii familiale etc. 
 

 

 
 

Imaginile arată momente din efectuarea lucrărilor în cadrul Curriculum de 
Dezvoltare Locală: Cultivarea legumelor în sere şi solarii. 
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Calificarea profesională:  
  

BRUTAR/ PATISER/ PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE 

 
 prof. Renata DORNESCU – Şcoala Profesională „Olga Sturdza” Holboca 

 prof. Laurenţia DOBRE – Şcoala Profesională „Olga Sturdza” Holboca 

 prof. Mihaela VATAMANU - Şcoala Profesională „Olga Sturdza” Holboca 
 inginer de sistem Gicu CAITER - Şcoala Profesională „Olga Sturdza” Holboca 
 

 
 

1.  Această calificare se ocupă cu fabricarea: 
  produselor de panificaţie (pâine şi produse de panificaţie - pâine, cornuri, 

covrigi etc.); 
 produselor de patiserie (aluaturi şi produse de patiserie);  
 produselor făinoase (biscuiţi şi paste). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. Elevii vor învăţa despre : 

 Materiile prime folosite pentru obţinerea produselor de panificaţie, 
patiserie şi a produselor făinoase; 

 Tehnologia de fabricaţie a produselor de panificaţie, patiserie şi a 
produselor făinoase; 

 Reţete de fabricaţie a produselor de panificaţie, patiserie şi a 
produselor făinoase; 

 Microbiologia şi igiena produselor alimentare; 
 Utilajele şi operaţiile tehnologice specifice tehnologiei de fabricaţie a  

produselor de panificaţie, patiserie şi a produselor făinoase; 
 Legislaţia de securitate şi sănătatea în muncă a angajaţilor; 
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 Determinarea în laborator a calităţii senzoriale a materiilor prime şi 
a produselor de panificaţie, patiserie şi a produselor făinoase; 

 Realizarea practică în fabricile de profil a produselor de panificaţie, 
patiserie şi a produselor făinoase; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Şcoala deţine un laborator în care se desfăşoară activităţi de analiză 
senzorială, ce urmează a fi dotat cu aparatura necesară analizelor fizico-
chimice a materiilor prime şi a produselor alimentare; 

 
4. Pentru practicarea acestei meserii se evaluează starea de sănătate a 

lucrătorilor la angajare şi periodic, conform grilei stabilite de medicul de 
medicina muncii din cadrul unităţii angajatoare (examen clinic general, 
analize ale sângelui, coprocultură şi radioscopie pulmonară - periodic); 

 
5. Regimul de lucru specific activităţii din unităţile de panificaţie - patiserie şi 

în fabricile de biscuiţi şi paste făinoase este următorul: 
 flux continuu (3 schimburi de câte 8 ore/zi, cu asigurarea zilelor 

libere şi a concediilor legale plătite); 
 contract individual de muncă; 
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 asigurarea de către angajator a echipamentelor individuale de 
muncă şi a  
condiţiilor tehnice şi sociale din cadrul unităţii pe cheltuiala 
angajatorului - conform legii etc. 
 

6. Operator economic partener: VEL PITAR S.A. IAŞI 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. După terminarea şcolii profesionale pot: 
 

 continua studiile liceale şi/sau  
 mă pot angaja ca muncitor calificat în domeniul în care am obţinut 

competenţele de specialitate – brutar-patiser-preparator produse făinoase 
sau ca muncitor necalificat în alte domenii de activitate. 
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Calificarea profesională:  

BUCĂTAR 

 
 prof. Mariana PINTRIJĂL – Liceul Tehnologic Economic „Virgil Madgearu” 

Iaşi 

 

1. Cu ce se ocupă? 
Bucătarul este persoana cu cunoştinţe, priceperi şi abilităţi de prelucrare 

raţională a produselor alimentare, specializată în pregătirea bucatelor şi 
produselor culinare cu însuşiri senzoriale deosebite. 

Bucătarii buni sunt apreciaţi peste tot în lume.  
Este important să ştii că… 

 Meseria de bucătar presupune realizarea preparatelor culinare pentru a 
satisface cele mai exigente gusturi. 

 Pentru a face performanţă în această meserie, un bucătar trebuie să renunţe 
la weekend-uri şi la seri libere. Bucătarii lucrează în special când ceilalţi se 
bucură de timpul lor liber, îndeosebi seara, în week-end şi în concediu. 

Pregătirea pe care ţi-o oferim noi pentru meseria de bucătar durează 3 ani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meseria de bucătar implică o serie de provocări deloc de neglijat, de la 
pregătirea meniurilor până la responsabilităţile financiare. Munca unui bucătar 
este foarte solicitantă atât în plan fizic, cât şi în plan mental. Ambele aspecte sunt 
deosebit de importante. Astfel, este nevoie să ştiţi cum să pregătiţi numeroase 
feluri de mâncare, să aveţi tehnică, să fiţi creativi, să comunicaţi bine cu oamenii, să 
gestionaţi un buget şi să aveţi calităti de lider. 

 
          În continuare vă vom prezenta care sunt provocările la care trebuie să facă 
faţă, un bucătar: 
 un bucătar este responsabil de pregătirea meniurilor care trebuie să fie 

realizate la anumite standarde. Aceste standarde trebuie atinse zi după zi şi 
chiar noapte după noapte, având grijă, totodată, ca alimentele folosite să se 
încadreze într-un anumit buget.  
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 bucătarul planifică meniul, stabileşte preţul preparatelor şi costurile 
ingredientelor.  

 bucătarul trebuie să-şi folosească talentul şi aptitudinile pentru a crea noi 
feluri de mâncare, astfel încât clienţii să fie atraşi permanent cu ceva nou. 

 
2. În ce constă pregătirea profesională? Ce voi învăţa să fac? 

Competenţele profesionale specifice meseriei de Bucătar care vor fi 
dobândite după parcurgerea celor 3 ani de studiu sunt: 
 
Competenţe 
fundamentale                               

Comunicarea la locul de muncă                                                              
Desfăşurarea muncii în echipă 

Competenţe generale 
la locul de muncă         

Aprovizionarea cu materii prime şi auxiliare a locului de 
muncă                                                                                                                                
Asigurarea condiţiilor igienico-sanitare                                                                
Organizarea cadrului general de deschidere şi închidere 
a activităţii secţiei                                                                                                                                   
Prevenirea poluării mediului 

Competenţe specifice                                       Întocmirea documentelor specifice                                                             
Pregătirea antreurilor calde şi reci                                                               
Pregătirea fripturilor                                                               
Pregătirea gustărilor calde şi reci                                                              
Pregătirea mâncărurilor din carne                                                                    
Pregătirea mâncărurilor din legume,orez,ouă, paste 
făinoase                                                                                                    
Pregătirea preparatelor lichide                                                                  
Prepararea dulciurilor (deserturilor)                                                                      
Prepararea fondurilor glace                                                                 
Prepararea mâncărurilor din peşte şi fructe de mare                                                                                                                                 
Realizarea acţiunilor de supervizare şi control                                                              
Realizarea aluaturilor de bază                                                            
Realizarea salatelor                                                          
Realizarea sosurilor 

 
3.Care sunt dotările de care dispune şcoala? Există internat, cantină? 

Activitatea de pregătire practică se desfăşoară atât  în Laboratoarele din 
Săulescu nr.17. cât şi la agenţii economici parteneri 
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Cele 4 laboratoare sunt dotate corespunzător cu cele necesare pentru o 

bună pregătire practică în meseriile: bucătar, ospătar (chelner) vânzător în unităţi 
de alimentaţie şi brutar patiser şi oferă condiţii optime, ergonomice (422 m2) 
pentru minim 2 clase de elevi. 

Resursa umană, profesorii de instruire practică sunt foarte bine pregătiţi 
din punct de vedere profesional şi acordă cea mai mare atenţie formării 
competenţelor specifice meseriei de bucătar. 

 
 
 
 
 
 
                                                                 
  
 

 
  
 

4.Care sunt condiţiile medicale şi psihologice pentru practicarea acestei 
profesiuni? 

Prin stare de sănătate înţelegm bilanţul integrităţii şi funcţionalităţii 
organismului la un moment dat, fapt care se reflectă asupra capacităţii de muncă 
individuale şi a stării de bine a persoanei şi celorlalţi din jurul său. 

Înainte de începerea lucrului, lucrătorul trebuie să facă bilanţul stării sale de 
sănătate şi să declare eventualele apariţii ale: starii de rău, febră, tuse, dureri de gât, 
guturai, scurgeri din urechi etc; diaree, vomă, dureri abdominale, greaţă etc.; 
usturimi ale urinei, modificarea culorii urinii etc; panariţii, abcese, plăgi infectate etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesorul de instruire practică /Conducătorul unităţii desemnat  cu 
supravegherea personalului va investiga activ pe toţi elevii practicanţi, înainte de 
începerea muncii, dacă prezintă semne de alterare a sănătăţii şi îi va trimite la 
medic pentru diagnostic şi va primi la lucru numai pe aceia care au aviz favorabil 
de la medic. 
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Periodic, respectiv lunar, personalul din alimentaţie trebuie să se prezinte la 
control medical, iar rezultatele acestora se consemnează în carnetul medical pe 
care trebuie să-l aibă fiecare elev/angajat.  

Echipamentul sanitar de protecţie a produselor alimentare este obligatoriu 
să-l poarte fiecare elev/elev practicant  care vine în contact cu aceste produse în 
diferite faze ale ciclului acestora ( transport, producţie, depozitare, desfacere), în 
scopul de a le proteja de contaminare. 
 
EXAMENELE MEDICALE OBLIGATORII 

Stabilirea stării de sănătate a lucrătorului se face prin : 
- examen medical la începutul anului şcolar/angajare: constă în 
examinarea clinică a aparatelor şi sistemelor organismului (respirator, cardio-
vascular, digestiv, ORL, oftalmologic, osteoarticular, neuropsihic şi dermato-
venerologic); examen de laborator (serologic pentru lues, coprocultură pentru cei 
care lucrează la prepararea alimentelor şi mâncării; examen radiologic pulmonar 
sau MRF; se consemnează în  fişa de angajare şi în carnetul de control medical 
periodic; 
- examen medical periodic; se face la intervalele stabilite prin 
reglemantările Ministerului Sănătăţii, examen medical  de triaj epidimiologic 
 
5.Care  vor fi condiţiile de muncă? 

Ca bucătar, un tânăr are posibilitatea de a lucra în restaurante, brutării, 
hoteluri, spitale, şcoli, în cabane sau pe vapoare. 
Celor pasionaţi să gătească, noi le oferim şansa de a deveni adevăraţi bucătari. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Meseria de bucătar reprezintă un proces permanent de învăţare, în care noile 
cunoştinte sunt absolut necesare pentru a putea face faţă concurenţei. Cunoştintele 
unui bucătar sunt numeroase, de la procesele chimice la detalii culturale, 
comunicare şi reguli de bune maniere. 

 
        Indiferent de nivelul la care au ajuns, bucătarii sunt persoane apte să lucreze 
sub presiune. În orele de vârf, precum prânzul, cina, diverse petreceri şi 
evenimente, bucătarii gătesc şi pregătesc farfuriile cu mâncare pentru servire, 
contra cronometru. În cazul unor reclamaţii sau a suplimentării cererii clienţilor, 
bucătarii sunt nevoiţi să găsească rapid soluţii şi să le pună în aplicare. 
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Pe langă munca depusă în prepararea mâncării, bucătarii fac efort fizic şi prin 
manipularea unor aparate mari de gătit sau căratul unor recipiente cu provizii de 
alimente. 

A fi bucătar, astăzi, nu înseamnă numai a face o meserie, ci a împleti tehnici 
foarte exacte cu inspiraţia artistică. Un bun bucătar este întotdeauna un artist. 
Pentru a deveni un maestru în arta culinară, un bucătar trebuie să aibă calităţi 
profesionale deosebite: 

 o pasiune nebună pentru gătit; 
 o atenţie sporită asupra detaliilor; 
 ingeniozitate; 
 capacitatea de a face mai multe lucruri simultan; 
 spirit de echipă; 
 devotament pentru calitate; 
 modestie; 

 
6.Care sunt operatorii economici / instituţiile publice partenere? 

Operatorii economici/instituţiile publice la care se desfăşoară pregătirea 
practică a elevilor  din învăţământul profesional cu durata de 3 ani stabilesc tutorii 
care coordonează această activitate.Pentru buna desfăşurare a pregătirii practice, 
tutorii colaborează cu cadrele didactice coordonatoare de practică. 
Responsabilităţile tutorelui şi ale profesorului de instruire practică sunt stabilite 
prin contractul de pregătire practică. 

Operatorii economici care ne sunt parteneri în activitatea de pregătire a 
viitorilor bucătari sunt: 

 Complex Hotelier Moldova, Iasi, Romania, Str. Anastasie Panu 31 
 COMPLEX HOTELIER UNIREA SA, Strada Unirii, nr.5 
 Iaşi City Center Ramada, Strada Grigore Ureche 27, judetul Iasi 
 Hotel Select, Strada 14 decembrie 1989, Iaşi 
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7. Ce pot să fac după terminarea şcolii profesionale? 
Conform OMEN 4432 DIN 2014, elevii din învăţământul profesional cu durata 

de 3 ani, beneficiază de susţinere financiară, în conformitate cu prevederile legale, 
prin ,,Bursa Profesională,, aprobată prin HG nr.1062/2012 privind modalitatea de 
subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează 
învăţământul profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani care promovează  

examenul de certificare a calificării profesionale dobândesc certificat de calificare 
profesională şi suplimentul descripriv al certificatului, conform Europass. 

Absolvenţii învăţământului profesional care promovează examenul de 
certificare a calificării profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a 
învăţământului liceal, în condiţiile legii şi ale reglementărilor specifice stabilite de 
Ministerul Educaţiei Naţionale. 
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Calificarea profesională:  

COMERCIANT VÂNZĂTOR 

 
 prof. Corina CIOPRAGA – Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Paşcani 

 
 

1. Descrierea profesiunii  

Meseria de comerciant vânzător asigură absolventului cunoştinţe 

teoretice  şi deprinderi practice cu privire la pregătirea mărfurilor pentru vânzare, 

comunicarea cu potenţialii clienţi şi vânzarea efectivă a mărfurilor către 

consumatorii finali. 

Competenţele de bază ale persoanei ce practică meseria de comerciant 

vânzător sunt: 

 informarea clientului cu privire la  oferta de produse şi servicii  

 calcularea contravalorii mărfurilor 
 utilizarea casei de marcat  
 realizarea recepţiei mărfurilor 
 cunoaşterea ofertei de mărfuri 
 etalarea (aranjarea) mărfurilor în magazin şi vitrină 

 încasarea contravalorii mărfurilor 
 verificarea stocurilor de mărfuri 
 respectarea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă, prevenirea şi stingerea 

incendiilor 
 întocmirea documentelor specifice activităţii de vânzare (monetar) 

2. Pregătirea profesională   
 

a. Atribuţiile principale şi sarcinile specifice: 
- pregătirea magazinului în vederea etalării şi prezentării mărfurilor; 
- citirea şi utilizarea documentelor scrise în limbaj de specialitate (aviz de 

expediţie, factură, bon de casă); 
- efectuarea de calcule cu grad mediu de dificultate; 

- luarea de măsuri pentru reducerea factorilor de risc de la locul de muncă; 
- verificarea termenului de valabilitate şi a nivelului calitativ al produselor oferite 

spre vânzare. 
 

b. Responsabilitatea postului: 
 Legat de sarcinile de serviciu: 

- respectă procedurile privind asigurarea calităţii şi asigurarea ergonomică a 
locului de muncă; 

- aplică legislaţia şi reglementările privind securitatea şi sănătatea la locul de 
muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor; 
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- răspunde altor sarcini stabilite de şeful ierarhic direct şi care au legătură directă 
cu obiectivul postului ocupat. 
 

 Legat de disciplina muncii, răspunde de: 
- îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate; 
- păstrarea în bune condiţii a maşinilor şi utilajelor şi utilizarea corespunzătoare a 

lor; 
- respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, a normelor de 

prevenire şi stingere a incendiilor şi de protecţie a mediului înconjurător. 
 

3. Dotările de care dispune şcoala  
  

Activităţile de instruire teoretică şi practică se desfăşoară în cabinete şi 
laboratoare specializate, ateliere şcoală precum şi la  agenţii economici de profil 
din zonă. 

Cabinetele sunt dotate cu mobilier specific meseriei de comerciant vânzător. 
 

 

 
 

                   
 



 
47 

Laboratoarele de specialitate sunt dotate cu: etichetator, casă de marcat, 
cântar electronic, computer cu programe de gestiune corespunzătoare, cititor de 
cod de bare, transpalet, suporturi de prezentare a produselor alimentare şi 
nealimentare. 
           

Aprofundarea competenţelor profesionale dobândite în şcoală se realizează 
în cadrul stagiilor de pregătire practică desfăşurate la agenţii economici, cu care 
unitatea noastră şcolară este în parteneriat. 

Se oferă posibilităţi de cazare şi masă, şcoala având în dotare internat şi 
cantină care oferă servicii de calitate. Centrul de documentare al şcolii oferă 
elevilor posibilităţi de studiu individual. 

 

    
 
4.Cerinţe medicale şi psihologice pentru practicarea meseriei de 
comerciant vânzător 

a. Cerinţe medicale 
- sănătate fizică, energie  

- vorbire normală 

- acuitate vizuală şi auditivă normale  

- diferenţiere a culorilor 

- rezistenţă la oboseală şi solicitări diverse 
- capacitatea de a lucra în poziţie verticală/în picioare, perioade îndelungate 
- dexteritate manuală şi putere musculară statică 

b. Cerinţe psihologice 
- capacitate de analiză şi sinteză  
- inteligenţă logico-matematică 
- spirit de observaţie  
- abilităţi de comunicare 
- atenţie concentrată la detalii 
- echilibru nervos 
- adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare 
- capacitatea de interpretare a documentaţiei de specialitate. 

 
Colegiul nostru are cabinet medical şi oferă asistenţa medicală prin cadre de 

specialitate  precum şi un cabinet de asistenţă psihopedagogică ce oferă servicii 
permanente elevilor prin profesorul consilier şcolar. 
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5. Condiţii de muncă 
 

Munca se desfăşoară în magazine / supermarket, unde se respectã condiţiile 
de microclimat, ergonomia locului de muncă.    

Prin modernizarea tehnicilor de  vânzare, agenţii economici oferă locuri de 
muncă dotate cu echipamente moderne, care asigură condiţii de securitate şi 
sănătate în muncă. 
 
6. Operatorii economici/instituţiile publice partenere 

Principalii operatori economici parteneri sunt Kaufland Paşcani, SC Lorimer 
SRL, SC  Alimenco SA Paşcani, şcoala având tradiţie în colaborare cu aceşti 
parteneri. 

Avem deschidere de colaborare şi cu alte unităţi de profil din oraş. 
  
7. Oportunităţi după terminarea şcolii profesionale 

La terminarea cursurilor şcolii profesionale, după susţinerea examenului de 
certificare a calificării profesionale, absolvenţii au posibilitatea să se angajeze la 
diverşi operatori economici - cu precădere la cei unde şi-au aprofundat 
competenţele profesionale dobândite în şcoală, în cadrul stagiilor de pregătire 
practică – dar pot urma şi cursurile liceale (învăţământ de zi sau seral) pentru 
completarea studiilor. 

 

 
 

Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Paşcani - Laborator Tehnica vânzării 
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Calificarea profesională:  
  

CONFECŢIONER ARTICOLE DIN PIELE ŞI ÎNLOCUITORI 

 
 prof.inginer Violeta NECHIFOR – Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Târgu 

Frumos 

 maistru instructor Ecaterina MARCU – Liceul Tehnologic „Petru Rareş” 
Târgu Frumos 

 
 

Cu ce se ocupă? 
Realizează operaţii de croire, 

asamblare, formare spaţială, tălpuire 
şi finisare a încălţămintei; conduc şi 
supraveghează maşini de cusut, de 
decupat, pentru fabricarea şi finisarea 
confecţiilor. 
 

În ce constă pregătirea 
profesională? Ce voi învăţa să fac? 
       Elevii care urmează această 
specializare: 

 utilizează limbajul de 
specialitate în activităţi profesionale; 

 respectă şi aplică cerinţele de calitate specifice; 
 respectă şi aplică normele de 

sănătate şi securitate în muncă şi 
PSI, generale şi specifice locului de 
muncă; 

 croiesc piese pentru articole 
de încălţăminte, realizează operaţii 
de coasere, realizează controlul 
tehnic de calitate pentru ansamblul 
superior; 

 execută formarea feţelor pe 
calapod, execută operaţiile 
procesului de tălpuire prin lipire, 
execută operaţiile de finisare 
chimică şi mecanică.  

 
 
Absolvenţii ciclului inferior al liceului, filiera tehnologică, pot dobândi 

calificarea profesională optând pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică 
(720 ore). Absolvenţii ciclului gimnazial pot dobândi calificarea profesională 
urmând cursurile învăţământului profesional. După finalizarea şi absolvirea 
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modulelor corespunzătoare stagiilor 
de pregătire practică / 
învăţământului profesional, 
absolvenţii susţin examenul de 
certificare a calificării profesionale, 
examen care urmăreşte validarea 
dobândirii atât a competenţelor 
cheie, cât şi a competenţelor 
specifice practicării calificării 
respective. 
 

Care sunt condiţiile medicale 
şi psihologice pentru practicarea 
acestei profesii? 

Apt medical. Normal psihologic. 
Care vor fi condiţiile de muncă? 
 Programul va fi de 8 ore, 5 zile pe săptămână, cu pauze de servire a mesei. 
 Sunt angajatori care asigură masa de prânz angajaţilor. 
 Asigurarea cel puţin a salariului minim şi a sporurilor aferente. 
 Asigurarea echipamentului de protecţie individuală acolo unde e nevoie. 
 
Care sunt operatorii economici/ instituţiile publice partenere? 
1. SC AURORA SA 
2. SC  VALY COMPANY SRL 
3. SC DINELLE SHOES SRL 
 
Ce pot să fac după terminarea şcolii profesionale?  
 Sunt accesibile următoarele ocupaţii: 
 Confecţioner articole din piele şi înlocuitori; 
 Cusător piese din piele şi înlocuitori; 
 Croitor ştanţator piese încălţăminte; 
 Finisor încălţăminte; 
 Tălpuitor industrial. 
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După dobândirea calificării profesionale de nivel 2, absolvenţii îşi pot găsi un loc 
de muncă sau îşi pot continua pregătirea prin ciclul superior al învăţământului liceal, 
filiera tehnologică, asigurându-se astfel obţinerea unei duble recunoaşteri: 
profesională şi academică, care permite, pe de o parte, dobândirea unei calificări 
profesionale de nivel superior (nivel 3 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea 
studiilor prin învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcoala postliceală) 
şi/sau prin învăţământul superior.  
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Calificarea profesională:  

CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE (I) 

 
 prof. Liana – Dolores VOINEA – Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” Iaşi 

 prof. Carmen CARAMARCU – Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” Iaşi 
 prof. Mariana MEREUŢĂ – Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” Iaşi 

 

 Această calificare constă în realizarea produselor textile din ţesături şi 
tricoturi. 

 Pregătirea profesională presupune executarea operaţiilor de croire, coasere pe 
diferite maşini, călcare, finisarea şi ambalarea produselor textile. 

 

                 
 

 Pentru înscriere elevii vor prezenta fişa medicală din care să rezulte că sunt 
apţi pentru practicarea calificării – confecţioner produse textile. 

 Orele de instruire practică şi laborator tehnologic se vor desfăşura atât în 
atelierele şcolii, cât şi la agenţii economici de profil din Iaşi, asigurându-se 
condiţii optime de muncă. Atelierele şcolii sunt dotate corespunzător cu maşini 
şi utilaje moderne, fiecare elev având loc individual de lucru. 
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 Desemenea şcoala poate asigura cazarea elevilor în cele două cămine 
proprii( 400 locuri, minibucătărie, spălătorie) şi servirea mesei la cantina 
moderizată (600 locuri, 3 mese pe zi). 

     
 

 Colegiul Tehnic,, Ioan C. Ştefănescu “ a colaborat de-a lungul timpului cu 
numeroşi agenţi de profil, cu care are încheiate parteneriate şi convenţii de 
instruire practică, cum ar fi: 
-S.C. „CIM „S.R.L., S.C. „Iasi Conf” S.A., S.C. „Sporul „S.A., S.C.„Katy 
Fashion”S.R.L., S.C.”Nelmar” S.R.L., S.C.”Michael”S.R.L. 
Menţionăm faptul că angajatorii, la care elevii  efectuează stagiile de 
pregătire practică oferă un număr mare de locuri de muncă  absolvenţilor 
şcolii. 
 

 La finalizarea studiilor elevii obţin certificatul de calificare profesională 
nivel 3 pe baza căruia se pot angaja la agenţii economici de profil. 

Elevii care doresc continuarea studiilor se pot înscrie în clasa a XI a liceu. 
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Calificarea profesională:  

CONFECŢIONER PRODUSE TEXTILE (II) 

 
 prof. inginer Violeta- Marcela AMĂRIUCĂI – Liceul Tehnologic „Petre P. 

Carp” Ţibăneşti 

 prof. inginer Cristian PANAIT – Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” Ţibăneşti 

 
 

1. Cu ce ocupă? 

Această meserie are un domeniu de aplicabilitate în industria confecţiilor textile 
unde materialele din ţesături şi tricoturi se transformă în produse de 
îmbrăcăminte, pe care noi oamenii le purtăm zilnic, acasă, la şcoală, la serviciu, sau 
la ocazii speciale. 
 

   
 

2. Ce voi învăţa să fac? 
 
Pentru a efectua acest lucru este necesar să efectuăm schiţe ale produselor de 

îmbrăcăminte, adică să proiectăm produse de îmbrăcăminte, să cunoaştem şi să 
executăm diferite operaţii tehnologice de croire, de coasere, de finisare, de 
ambalare, etc. pentru ca produsele realizate să fie purtate în orice anotimp şi la 
orice oră de către oameni. 
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3. Care sunt dotările de care dispune şcoala? 
 

Şcoala dispune de 21 săli de clasă pentru studiu, 6 laboratoare din care: 1 
laborator de fizică, 1 laborator de chimie, 2 laboratoare de informatică, 1 laborator 
de biologie, 1 laborator de tehnologic textile,  2 ateliere de instruire practică 
pentru domeniul Industrie textilă şi pielărie, 1 atelier de instruire practică pentru 
domeniul mecanică, o bibliotecă cu aproximativ 5000 de volume, 1 cabinet de 
consiliere şcolară, un corp de clădire construit pentru desfăşurarea activităţilor de 
specialitate prin programul PHARE TVET 2004, 1 teren de sport. 

 
4. Care sunt condiţiile medicale şi psihologice pentru practicarea 

acestei profesiuni? 
 
Pentru a accede sau practica această profesie, este foarte important ca noi să 

fim clinic sănătoşi,să avem o anumită robustețe, să nu avem anumite boli cronice, 
vederea și auzul să fie bune, să nu avem deviații comportamentale, să fim sănătoşi 
psihic. 

5. Care vor fi condiţiile de muncă? 

Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării, se 
realizează prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire 
practică în laboratoarele şi atelierele şcolii şi ore de instruire practică comasată la 
agentul economic în condiţii reale de muncă. 
În cadrul orelor de instruire teoretică  învăţăm noţiuni despre materiile prime, 
utilajele folosite în industria textilă şi de pielărie, despre procese tehnologice, 
efectuăm analize de laborator, lucrăm cu instrumente de desen  în laboratorul 
tehnologic. În cadrul orelor de instruire practică învăţăm noţiuni referitoare la 
normele de sănătate şi securitate în muncă şi P.S.I. specifice locului de muncă, 
operaţii de croire, de coasere, de călcare a produselor textile. Orele de instruire 
practică se desfăşoară în atelierele şcoală ale unităţii de învăţământ. 
 

 
 
6. Care sunt operatorii economici la care se desfăşoară orele de 

instruire practică? 
 
Agenţii economici cu care unitatea de învăţământ colaborează pentru 

efectuarea practicii comasate pe parcursul mai multor săptămâni, în condiţii reale 
de muncă sunt SC. BENCOMAR SRL, cu sediul în comuna Ţibăneşti şi SC. ALL CIO 
INVEST S.R.L., cu sediul în Iaşi. 
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7. Ce pot să fac după terminarea şcolii? 
 
La terminarea anilor de studii prin învăţământul profesional de 3 ani elevii 

participă la examenul de certificare a competenţelor profesionale specific nivelului 
3 de calificare profesională prin care dobândesc calificarea “confecţioner produse 
textile”. 

Dupădobândirea calificăriiprofesionale de nivel 3, absolvenţii îşi pot găsi un 
loc de muncă la orice firmă de confecţii textile din ţară sau din străinătate, sau îşi 
pot continua pregătirea prin ciclul superior al învăţământului liceal, filiera 
tehnologică, asigurându-se astfel obţinerea unei unei calificări profesionale de 
nivel superior (nivel 4 de calificare) şi, pe de altă parte, continuarea studiilor prin 
învăţământul postliceal (şcoala de maiştri sau şcola postliceală) şi/sau prin 
învăţământul superior. 
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Calificarea profesională:  
  

CONFECŢIONER TÂMPLĂRIE DIN ALUMINIU ŞI MASE 
PLASTICE 

 
 prof. consilier şcolar Daniela ROBOTĂ – Liceul Tehnologic de Mecatronică 

şi Automatizări Iaşi 

 prof. Mihaela TOMA – Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări 
Iaşi 

 
 
Ştiaţi că? 
 

 În anul 2012, în judeţul Iaşi activau peste 553 de companii aflate în legătură 
directă cu sectorul prelucrării pofilelor de aluminiu şi mase plastice (producători, 
distribuitori şi/sau clienţi direcţi/indirecţi de materie primă), cu peste 22.000 
angajaţi (conform unui studiu efectuat de SC Alumil Rom Industry SA)? 

 
 În următorii ani în România este necesar să se modernizeze energetic un număr 

de 2 milioane de unităţi de locuit/apartamente sau firme (montare de sisteme de 
tâmplărie termoizolantă), pentru aceasta fiind necesară, într-un scenariu realist, 
acoperirea unui decalaj de cca. 21.000 muncitori calificaţi pentru montarea de 
sisteme de tâmplărie termoizolanta? 

 În zilele noastre, tâmplăria 
termoizolantă este un element 
indispensabil construcţiilor moderne şi 
de aceea, meseria în acest domeniu este 
atractivă şi cerută pe piaţa muncii. 
 Confecţionerul de tâmplărie din 
aluminiu şi mase plastice execută 
operaţii tehnologice de realizare şi 
asamblare a structurilor din aluminiu şi 
mase plastice: ferestre, uşi, vitrine, 
compartimente interioare, faţade 
speciale (tipuri constructive, elemente 
componente). 

Competenţe specifice: 
- Interpretarea documentaţiei tehnice (desene de ansamblu şi desene specifice) 
- Utilizarea eficientă a dispozitivelor şi instalaţiilor de ridicat şi transportat (organe 
flexibile: cabluri, lanţuri, frânghii, benzi; scripeţi, palane, vinciuri, trolii şi cabestane) 
- Alegerea materialelor pentru tâmplăria din aluminiu şi mase plastice (aliaje de aluminiu, 
mase plastice, lemn stratificat) 
- Protecţia anticorozivă a suprafeţelor (coroziune chimica si electrochimica) 
- Construcţia tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice (tehnologia de execuţie) 
- Prelucrarea componentelor tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice (operaţiuni de 
prelucrare prin aşchiere, prelucrare prin deformare plastica, vopsirea suprafeţelor) 
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- Asamblarea structurilor din aluminiu şi mase plastice (asamblări demontabile, asamblări 
nedemontabile) 
- Montarea tâmplăriei din aluminiu şi mase plastice (fixarea şi izolarea termică, etanşarea 
şi sisteme de etanşare, aplicarea tencuielii şi îmbrăcarea pereţilor, probleme speciale de 
montaj) 
- Asigurarea calităţii  
- Igiena şi securitatea muncii 
- Lucrul în echipă 
  Aceasta ocupaţie se practică în sectorul construcţiilor în cadrul unor 
companii de dimensiuni foarte diferite, al căror personal confecţionează tâmplării din 
aluminiu şi mase plastice, geam termoizolator şi realizează montajul acestora în 
construcţii civile şi industriale. Munca se realizează numai în echipă, alături de alţi 
confecţioneri de tâmplărie, de geam termoizolator, de montatori, precum şi electricieni, 
sub coordonarea directă a şefului de echipă sau a şefului de producţie.  

 Aceasta ocupaţie se practică în mod obişnuit în 
condiţii foarte variate, în regim industrial sau la locul 
punerii în operă a tâmplăriei din aluminiu şi mase 
plastice, pe timp de zi, în funcţie de organizarea 
producţiei, a montajului şi a termenelor de predare, în 
orice anotimp, în condiţii meteo variate (ploaie, ceaţă, 
vânt, temperaturi înalte sau scăzute etc.). De asemenea şi 
în spaţii închise sau deschise, cu temperatura aerului 
relativ constantă, în condiţii de ventilaţie specifice, nivel 
de zgomot ridicat în timpul lucrului şi iluminat 
corespunzător.  
 Calitatea lucrărilor de confecţionare şi montaj al 
tâmplăriei decurge din respectarea riguroasă a 
tehnologiilor de lucru, de către confecţioneri, aceştia 
având obligaţia să îndeplinească pe tot parcursul 
activităţilor cerinţele din fişele tehnologice conform 
proiectelor, precum şi cele rezultate din implementarea 

standardelor de conformitate a realizării produsului final. 
 Nivelul de competenţă al muncitorilor în această meserie se poate stabili în funcţie 
de: limbajul tehnic adecvat, inteligenţa concretă, forţă fizică, memorie, imaginaţie si 
creativitate, capacitatea de a învăţa, rezistenţa la rutină, atenţie, spirit de echipă, precizie, 
reacţie la anomalii, punctualitate. 
 Aptitudinile necesare pentru practicarea acestei meserii presupun un set de 
procese cognitive, psihomotorii precum şi un set de cunoştinţe dobândite prin educaţie şi 
formare. 
Aptitudini cognitive 

Aptitudine 
Nivel de dezvoltare 

1(minim) 
2(mediu 
inferior) 

3(mediu) 
4(mediu 
superior) 

5(maxim) 

1. Abilitatea generală de învățare   x   

2. Aptitudinea verbală  x    

3. Aptitudinea numerică   x   

4. Aptitudinea spațială   x   

5. Aptitudinea de percepție a formei   x   

6. Abilități funcționărești  x    

7. Rapiditatea în reacții   x   

8. Capacitatea decizională  x    
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Aptitudini psihomotorii 
Dexteritate manuală 
Aptitudini senzoriale 
Acuitate vizuală 
Aptitudini fizice 
Rezistență fizică 
 
 Unele dintre firmele specializate în producerea şi comercializarea structurilor de 
aluminiu şi mase plastice din Iaşi (cu care şcoala 
noastră a colaborat de-a lungul timpului pentru 
pregătirea practică a elevilor): 

- SC Prestarea SRL, SC Melcret SRL, SC 
Romconstruct Al Glass SRL, SC Uniplast 
SRL, SC Hicho SRL, SC Tridelta SRL, S.C. La 
Rocca S.R.L, S.C. Poliedra S.R.L., S.C. 
Compact Min S.R.L., S.C. Sec Prod S.R.L. 

 
Oportunităţi ale elevilor înscrişi pentru acest 
profil de şcoală profesională in cadrul Liceului 
Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări: 

 Obţinerea de cunoştinţe noi, atât 
teoretice cât mai ales practice, prin 
participarea directă la stagii de practică in firme specializate; 

 Dezvoltarea abilitaţilor practice de lucru prin participarea directă în timpul 
orelor de instruire 

 Bursa profesională lunară în valoare de 200 RON (cu o condiţie esenţială, cea a 
frecvenţei); 

 Diplomă de nivel II, recunoscută la nivel naţional şi european şi de către toţi 
angajatorii din domeniul prelucrării pofilelor de aluminiu şi mase plastice; 

 Posibilitatea de angajare la finalul şcolii profesionale în domeniul calificat şi 
posibilitatea continuării studiilor de liceu.  

 
 Elevii Liceului Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări se formează în prezent 
în două locaţii : locaţia 1 (Str. Mitropolit Varlaam, fostul sediu al liceului Nicolina) si 
locaţia 2 (Bdul Poitiers, fostul sediu al liceului D. Mangeron)  în săli specializate, 
laboratoare, cabinete şi ateliere:  
- Săli specializate pe discipline; 

- Laboratoare cu 
echipamente performante: 
informatică, mecatronică, 
electronică şi automatizări, 
metrologie şi măsurări tehnice, 
tehnologia materialelor şi organe 
de maşini, desen tehnic şi 
proiectare CAD, fizică, chimie, 
biologie;   
- Ateliere pentru pregătire 
practică: mecanic, electric, 
electromecanic; 
- Săli şi terenuri de sport 
(inclusiv fitness); 

- Spaţii de cazare şi masă; 
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- Poligon auto, cabinet de legislaţie auto; 
- Biblioteci, săli de lectură, documentare, multi-media; 
- Cabinet medical şi  cabinet stomatologic; 
- Cabinet de orientare şi consiliere; 
- Sistem securizat de acces în incinte. 
  
 De ce ai alege Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări? Pentru că este o 
şcoală bună, cu profesori bine pregătiţi şi înţelegători, pentru că vei avea o calificare 
căutată pe piaţa muncii şi vei putea avea un loc de muncă bun, pentru că te vei putea 
dezvolta prin ceea ce ştii şi poţi tu cel mai bine, în orice domeniu în care vei dori!  
 
 Ne pasă de tine! 
- De mintea ta: cluburile de robotică, IT, electronică şi cercul foto; 
- De corpul tău : echipa de rugby, echipa de fotbal, tenis de masă, program de 
fitness şi gimnastică aerobică; 
- De sufletul tău : trupă de teatru şi lecţii de actorie, cenaclu şi reviste, trupă de 
dans, cerc de origami, balul bobocilor, balul absolvenţilor, excursii. 

 De ce NOI? 
- Deschiderea spre spaţiul european prin studierea limbilor: engleză, franceză, 
germană, italiană, spaniolă, polonă; 
- Schimb de experienţă prin proiecte europene cu şcoli din Finlanda, Marea Britanie, 
Spania, Portugalia, Cehia, Lituania, Italia, Turcia, Irlanda de Nord, Suedia, Danemarca, 
Franţa, Republica Moldova; 
- Posibilitatea de a accesa joburi la nivel local, regional, naţional şi internaţional cu 
specializările din oferta noastră; 
- Programe de pregătire suplimentară, pe discipline, pentru reuşita ta; 
- Pregătirea în vederea obţinerii permisului de conducere auto prin cursuri de 
legislaţie rutieră şi poligon; 
- Efectuarea stagiilor de practică la agenţi economici de prestigiu, cu posibilitate de 
angajare. 
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Calificarea profesională:  
  

ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ TENSIUNE 

 
 prof. Lavinia MOISUC - NANI – Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iaşi 

 prof. consilier şcolar Georgeta DANEŞ – Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” 
Iaşi 

 
 

1. Cu ce se ocupă electricianul joasă tensiune?  
 

Electricianul joasă tensiune exploatează, întreţine şi repară circuitele 
electrice de iluminat, circuitele electrice de prize care alimentează cu energie 
electrică lămpile electrice, televizoarele, combinele, maşinile de spălat, frigiderele, 
cuptoarele cu microunde, filtrele pentru cafea, fierul de călcat, feonul etc. sau 
instalaţiile pentru alimentarea motoarelor electrice din întreprinderile industriale.  

 
2. În ce constă pregătirea profesională? Ce voi învăţa să fac? 

 
Pregătirea profesională constă în pregătire teoretică şi practică. Vei învăţa 

să identifici tipurile conductoare electrice, de aparate electrice de joasă tensiune, 
care sunt elementele lor componente şi cum funcţionează, care sunt receptoarele 
electrice de joasă tensiune. Vei învăţa, de asemenea, care sunt condiţiile de lucru 
ale acestora, care sunt defectele din instalaţii, vei putea recunoaşte cauzele care le-
au produs şi cum pot fi ele îndepărtate. Vei învăţa să repari aparate electrice sau 
maşini de joasă tensiune defecte. 
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3. Care sunt dotările de care dispune şcoala?  
 

Colegiul Tehnic „D. Leonida“ Iaşi dispune de săli de clasă cu mobilier 
modern, dar şi de laboratoare de specialitate, cel de măsurări electrice, de instalaţii 
electrice, centrul de practică dotat cu cea mai nouă aparatură tehnică.     

  

                                                
 

4. Conditiile medicale şi psihologice  
 

A. Cerinte medicale: 
 

1. Aptitudini fizice si fiziologice în exercitarea profesiunii 
- integritatea anatomo-funcţională a membrelor superioare şi inferioare 
 -acuitate tactil-kinestezică normală; 
 -acuitate vizuală normală. 
 

2. Contraindicatii medicale 
 - deficienţe locomotorii, de văz  sau auz 
 - boli psihice. 

 
B. Cerinţe psihice: 

 
 Promptitudine şi autonomie în luarea deciziilor; 
 Atenţie concentrată şi distributivă; 
 Perseverenţă,   
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 Stabilitate emoţională; 
 Spirit de inovare; 
 Memorie vizuală; 
 Capacitatea de a-şi asuma răspunderi; 
 Capacitatea de organizare, conştiinciozitate; 
 Rezistenţă la stres; 
 Calm; 
 Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: R. I. C.  (Realist - 

Investigativ, Convenţional)  - Holland 

 

 
5. Condiţiile  de muncă  

 
Electricianul de joasă tensiune lucrează în ateliere electrice fapt care îi 

asigură condiţiile de amenajare ergonomică, cât şi pe cele  privind iluminatul, 
temperatura, umiditatea şi presiunea aerului. 

Riscul profesional - electrocutarea. 
 

6. Operatorii  economici/ instituiţiile publice partenere 
 

ATCR, APAVITAL, CONEST, TEHNO INSTAL SRL IAŞI, RATP, SKILL BV TECH , 
TOTALGAZ INDUSTRIE, DEDEMAN 
 

7. Ce pot să fac după terminarea şcolii profesionale? 
 

 Te poţi angaja ca electrician de joasă tensiune la oricare dintre instituţiile 
din Iaşi şi din ţară.  

Dacă nu vrei să te angajezi imediat, poţi continua liceul în domeniul electric, 
calificarea tehnician în instalaţii electrice sau în orice alt domeniu  doreşti. 
 

 
 

 
Aptitudini 

Nivel 2 
(scăzut) 

Nivel 3 
(mediu) 

Nivel 4 
 (înalt) 

Nivel 5 
 (f. înalt) 

 
Aptitudine generală de învăţare      

Aptitudini verbale       
Aptitudini numerice      
Perceptie spaţială      
Perceptie a formei      
Aptitudini 
funcţionăreşti/ de birou 

      

Coordonare ochi-mână        
Dexteritate digitală      

Dexteritate manuală      
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Calificarea profesională:  
  

Electrician protecţii prin relee, automatizări şi 
măsurători în instalaţiile energetice (PRAM) 

 
 prof. Lavinia MOISUC - NANI – Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iaşi 

 prof. consilier şcolar Georgeta DANEŞ – Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” 
Iaşi 

 
 
 Energia electrică este produsă în centrale electrice, transportată prin linii 
electrice aeriene şi apoi distribuită prin reţele de distribuţie până când ajunge în 
casele noastre, în şcoli, spitale, instituţii, etc., adică la consumatori.  

Energeticienii sunt cei care se preocupă să avem permanent energie 
electrică, iar tensiunea să fie de 220V sau 380V, în funcţie de tipul consumatorului. 
Centralele electrice, liniile aeriene, reţelele şi consumatorii formează sistemul 
energetic naţional. Acesta este foarte vast şi pentru ca toate instalaţiile lui să 
funcţioneze la parametrii nominali sunt necesare instalaţiile de protecţie prin 
relee, de măsurare, de reglare, de control şi de semnalizare. 
 

1. Cu ce se ocupă electricianul PRAM?   
 

Electricanul protecţii prin relee, automatizări şi măsurători în instalaţiile 
energetice (PRAM)  
 

 supraveghează funcţionarea instalaţiilor electrice,  
 citeşte indicaţiile aparatelor electrice de măsurare,  
 intervine atunci cand se produce o avarie,  
 repară şi etalonează aparatele de măsurat,  
 repară relee de protecţie, măsoară rezistenţele prizelor de pământ, etc. 
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2. În ce constă pregătirea profesională? Ce voi învăţa să fac? 
 
Pregătirea profesională constă în pregătire teoretică şi practică. Vei învăţa să 

identifici tipurile de relee, care sunt elementele lor componente şi cum funcţionează, 
care sunt instalaţiile pe care acestea le protejează. Vei învăţa, de asemenea, care sunt 
tipurile de aparate de măsurat şi cum să le utilizezi. Vei învăţa cum să reglezi anumiţi 
parametri ai energiei electrice (tensiunea, intensitatea curentului), dar şi cum poţi 
regla temperatura sau debitul unui fluid sau viteza de deplasare a unui obiect, etc.   

 
 

3. Care sunt dotările de care dispune şcoala?  
 
Colegiul Tehnic „D. Leonida“ Iaşi dispune de săli de clasă cu mobilier modern, 

de laboratoare de fizica, chimie, informatică, dar şi de laboratoare de specialitate, 
cum ar fi laboratorul PRAM (suntem singurii din judeţ), cel de măsurări electrice, de 
instalaţii electrice, centru de practică dotat cu cea mai nouă aparatura tehnică, 
bibliotecă cu sală de lectură, terenuri de tenis, de fotbal, baschet, sală de sport.  

 

 
                                                  

4. Condiţiile medicale şi psihologice pentru practicarea acestei profesii 
 

C. Cerinte medicale: 
 

3. Aptitudini fizice si fiziologice în exercitarea profesiunii 
- integritatea anatomo-funcțională a membrelor superioare și inferioare 
 -acuitate tactil-kinestezică normală; 
-acuitate vizuală normală. 
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4. Contraindicatii medicale 
 - deficienţe locomotorii, de văz  sau auz 
 - boli psihice 

 
D. Cerinţe psihice: 

 
 Inteligență practică și aptitudini tehnice; 
 Spirit de observatie; 
 Promptitudine în luarea deciziilor; 
 Atenție concentrată și distributivă; 
 Perseverență,  spirit de inovare; 
 Memorie vizuală; 
 Capacitatea de a-și asuma răspunderi; 
 Capacitatea de organizare, conștiinciozitate; 
 Rezistența la sarcini repetitive; 
 Calm, temperat, stăpanire de sine; 
 Primele trei tipuri de interese în ordinea relevanţei sunt: R. I. C.  (Realist - 

Investigativ, Convenţional)  - Holland 

 

 
5. Condiţiile de muncă 

 
 Presupune lucrul într-un mediu intern asigurându-se confort din punct de 
vedere al temperaturii aerului, zgomotului şi luminii. Electricianul PRAM lucrează 
în camere de comandă, în ateliere de metrologie iar programul de lucru este de 8 
ore. 
  

Riscuri profesionale - Curentul electric are o acţiune complexă producând 
tulburări interne grave (aşa-numitele şocuri electrice) sau leziuni externe (arsuri 
electrice, electrometalizări şi semne electrice) doar atunci când nu se respectă 
regulile de protecţie în muncă. 

 
 
 

 
Aptitudini 

Nivel 1 
(f. 

scăzut) 

Nivel 2 
(scăzut) 

Nivel 3 
(mediu) 

Nivel 4 
 (înalt) 

Nivel 5 
 (f. înalt) 

Aptitudine generală de 
învăţare 

      

Aptitudini verbale        

Aptitudini numerice        
Perceptie spaţială       
Perceptie a formei       
Aptitudini funcţionărești/ de 
birou 

       

Coordonare ochi-mână         
Dexteritate digitală       

Dexteritate manuală       
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6.  Operatorii economici/ instituiţiile publice partenere? 
 
Amintim doar o parte dintre operatorii economici/ instituţii publice 

partenere : 
 
 E-ON 
 CONEST 
 DELPHI 
 ATCR 
 ELECRA 
 ELROM, etc. 

 
7. Ce pot să fac după terminarea şcolii profesionale? 

 
 Te poţi angaja ca electrician protecţii prin relee, automatizări şi măsurători 
în instalaţii energetice în Iaşi, la E-ON, Veolia, Electromontaj, Delphi, etc. sau la 
centrale electrice, la staţiile de transformare sau la orice întreprindere industrială, 
la firmele constructoare de aparate şi instalaţii energetice capsulate sau la firmele 
de metrologie etc. 
 Dacă nu vrei să te angajezi imediat, poţi continua liceul în domeniul electric, 
calificarea tehnician în instalaţii electrice sau în orice alt domeniu  doreşti. 
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 Calificarea profesională:  

ELECTROMECANIC MATERIAL RULANT  

 
 prof. inginer Mihaela POROCH – Colegiul Tehnic de Transporturi şi 

Construcţii Iaşi 

 prof. consilier şcolar Manuela TUDOSE – Colegiul Tehnic de Transporturi şi 
Construcţii Iaşi 

 prof. inginer Petronela SIMION – Colegiul Tehnic de Transporturi şi 
Construcţii Iaşi 

 
 

1.    Electromecanicul material rulant este muncitorul care execută lucrări 
curente şi planificate de întreţinere şi reparare cu diferite grade de 
complexitate la agregate, instalaţii şi subansambluri ale vehiculelor din parcul 
de material rulant de cale ferată, astfel încât acestea să fie menţinute în 
perfectă stare de funcţionare, pentru deplina siguranţă a circulaţiei.  

Putem menţiona că materialul rulant de cale ferată reuneşte atât vehicule 
motoare cât şi remorcate ce se deplasează pe şine în vederea transportului de 
călători şi mărfurii. Din categoria vehiculelor motoare fac obiectul meseriei 
,,electromecanic material rulant” următoarele: locomotivele de manevră cu 
motoare diesel şi transmisie mecanică, locomotive cu motor diesel şi 
transmisie hidraulică, locomotive cu motor diesel şi transmisie electrică, 
automotoare diesel, locomotive şi rame electrice. Din categoria vehiculelor 
remorcate fac obiectul meseriei următoarele: vagoane de marfă, vagoane 
pentru transporturi speciale, vagoane de călători, vagoane restaurant şi 
vagoane de dormit, remorci de automotoare. Din  categoria materialului  
rulant mai fac parte şi vehiculele motoare şi cele remorcate din componenţa 
ramelor de metrou şi tramvai. 

 
Electromecanicul  material rulant se ocupă cu următoarele: 

 
 Întreţinerea şi repararea instalaţiilor şi subansamblurilor 

vehiculelor din parcul de material rulant de cale ferată; 
 Repararea şi întreţinerea pentru deplina siguranţă a circulaţiei a 

locomotivelor, vagoanelor, remorcilor automotoare, ramelor de 
metrou, a tramvaielor, ş.a.; 

 Verifică funcţionarea instalaţiilor de semnalizare şi avertizare de la 
calea ferată; 

 Asigură mentenanţa vehiculelor de material rulant; 
 Pune în funcţiune maşinile electrice; 
 Reglează aparatele din instalaţia de automatizare; 
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2. Pentru dobândirea calificării de electromecanic material rulant se vor studia 

următoarele: 

 Comunicare în limba modernă 
 Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei  
 Comunicare şi numeraţie  
 Dezvoltare personală în scopul obţinerii performanţei  
 Igiena şi securitatea muncii  
 Lucrul în echipă  
 Asigurarea calităţii  
 Exploatarea maşinilor şi utilajelor electromecanice  
 Utilizarea maşinilor şi aparatelor electrice de joasă tensiune  
 Montarea şi demontarea organelor de maşini şi a mecanismelor  
 Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la partea mecanică a 

materialului rulant  
 Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la instalaţia de frână 

automată de pe vehiculele feroviare  
 Executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la tracţiune diesel  
 Executarea  lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la tracţiunea electrică 
 Întreţinerea şi verificarea instalaţiilor de confort, siguranţă şi vigilenţă pe 

vehiculele feroviare.  

3. Şcoala noastră dispune de 2 cămine, cantină, 3 laboratoare de informatică, 
laborator de locomotive, laborator de transporturi, laborator de telecomunicaţii, 
laborator de electrotehnică şi instalaţii, ateliere de practică, etc. 
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4. Pentru a exercita calificarea de ,,electromecanic material rulant” este nevoie 
de o condiţie fizică bună, aptitudini practice, auto-disciplină, lucrul în echipă, 
capacitatea de a lua decizii şi a rezolva probleme specifice calificării, asumarea 
responsabilităţilor pentru realizarea de lucrări de calitate corespunzătoare.  

5. Condiţiile în care va lucra un ,,electromecanic material rulant” sunt cele  
specifice pentru întreţinerea, repararea locomotivelor, vagoanelor, 
tramvaielor, ramelor de metrou, etc. 

6. Şcoala noastră are încheiate parteneriate pentru a efectua instruirea practică a 
elevilor în cadrul societăţilor regionale CF: Regionala de Transport Călători, 
SCIMCF SA SIMC Sucursala Iaşi. 

7.      Absolventul de nivel 2 ce obţine calificarea ,,electromecanic material 
rulant” poate obţine un loc de muncă în orice domeniu de activitate care 
foloseşte utilaje şi echipamente acţionate electric în unităţile de cale ferată, 
poate repara şi menţine în stare de funcţionare locomotivele cât şi vagoanele 
care se modernizează continuu. Atât locomotivele cât şi vagoanele au 
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echipamente electronice de ultimă oră, comenzi electronice, instalaţii de aer 
condiţionat, instalaţii de sonorizare, etc. pentru creşterea confortului 
călătorilor (trenurile internaţionale) şi a condiţiilor de lucru pentru mecanicii 
de locomotivă. 
       O bună parte din electromecanicii de material rulant sunt recrutaţi după 
un stagiu de cel puţin un an de activitate în depou şi după absolvirea liceului, 
pentru şcoala de mecanici de locomotivă, pentru trenurile de călători. În 
aceleaşi condiţii ei pot urma şcoala de mecanici ajutori de locomotivă, pentru  
trenurile de marfă. Retribuţia mecanicului de locomotivă este pe măsura 
responsabilităţii sale şi o depăşeşte pe cea a unor salariaţi cu studii 
superioare.        

    După absolvirea şcolii profesionale, absolventul poate ocupa un loc de 
muncă în depouri, revizii de vagoane sau orice operator de transport obţinând 
calificarea profesională de nivel 2. Absolventul poate continua studiile în ciclul 
superior al liceului, filiera tehnologică obţinând o calificare profesională 
superioară de nivel 3, poate urma cursurile Şcolii de mecanici de locomotivă şi 
după absolvirea liceului poate urma studiile universitare sau postliceale. 
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Calificarea profesională:  
  

FRIZER – COAFOR – MANICHIURIST - PEDICHIURIST 

 
 prof.inginer Lidia BÂRCĂ – Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi 

 prof.inginer Viorica MANOLACHE – Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi  

 prof. psiholog Adelina-Ramona ŞTEFAN – Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi 

 
 

1.     Calificarea de  FRIZER – COAFOR – MANICHIURIST – PEDICHIURIST 
asigură elevilor competenţe referitoare la:   

 lucrări estetice şi de îngrijire în manichiură şi pedichiură; 
 lucrări estetice şi de îngrijire în frizerie; 
 coafarea părului pe baza ondulaţiilor; 
 decolorarea părului; 
 vopsirea părului. 

 

2. În cadrul pregătirii profesionale pentru această calificare, elevii vor 
parcurge ore de teorie şi de practică ce le vor permite, după absolvire să realizeze:  

 
 pentru calificarea Manichiurist – Pedichiurist: 

 
a) efectuarea  manichiurii fantezie; 
b) efectuarea învelirii unghiilor; 
c) aplicarea unghiile artificiale; 
d) realizarea manichiurii şi pedichiurii SPA. 
 

 
 

 pentru calificarea  Frizer:  
a) efectuarea lucrărilor de mustăţi; 
b) efectuarea lucrărilor de bărbi; 
c) executarea tunsorilor moderne. 

 
  

 pentru calificarea Coafor: 
a) realizarea ondulării părului cu 

apă; 
b) realizarea coafurilor pe baza 

ondulaţiilor; 
c) realizarea coafurii cu adaosuri. 
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Programa şcolară include şi competenţe referitoare la: 
a) organizarea salonului de frizerie-coafură-manichiură-pedichiură; 
b) iniţierea  unei afaceri proprii; 
c) adaptarea lucrărilor la caracteristicile clientului; 
d) relaţia cu clienţii. 

  
 Pregătire/instruire practică: se realizează în atelierele şcolare şi în saloanele 
agenţilor economici. Pregătirea practică are ca scop dobândirea competenţelor de execuţie 
prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională. 
 

3. Condiţii pentru practicarea acestei profesiuni: 
Condiţii medicale 

A. Aptitudini fizice şi fiziologice necesare în exercitarea profesiunii 

 Integritatea anatomico-funcţională; 
 Solicitări fizice medii - poziţia de lucru fiind în picioare; 

                                                                 - gestualitate; 

 Solicitarea neuropsihică moderată – în condiţii de relaţionare cu 
clienţii şi colegii de lucru; 

 Solicitări senzoriale:  
- vizuale: la nivel mediu; 
- cromatice – la nivel  mediu.  
B. Contraindicaţii medicale 
Afecţiuni dermatologice, respiratorii, cardiocirculatorii şi afecţiuni de echilibru şi 

vizualitate.  
 
Condiţii psihologice 

Aptitudini intelectuale, de atenţie, afectiv-volitive şi de personalitate necesare 
exercitării profesiunii 

Sociabilitate, creativitate, punctualitate, disponibilitate pentru implementarea 
noului, capacitatea de a lua decizii, disponibilitate pentru colaborare, stăpânire de sine, 
discreţie, aptitudini pentru  gestionarea timpului şi organizarea activităţii. 

 

4. Condiţii de lucru/mediu de activitate 
 
Activitatea se desfăşoară în 

salonul de înfrumuseţare unde sunt 
asigurate condiţii de: 
- curăţenie şi igienă; 
- iluminat corespunzător; 
- nivel de aerisire conform 

standardului; 
- temperatură corespunzătoare; 
- organizarea spaţiului de acces 

al clienţilor şi lucrătorilor. 
 
 
 
 
Cerinţe relative la N.T.S şi riscuri profesionale 
În cadrul procesului de instruire în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă vor fi 

transmise toate informaţiile referitoare la:  
- supravegherea activităţilor la locurile de muncă pentru evitarea riscurilor; 

http://www.google.ro/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=l2EaQALwTfnDKM&tbnid=YT8UzJ8jYOuLOM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tion.ro/angi-salon-de-infrumusetare-in-timisoara-p/1026012&ei=MpoxU_SqNoiNtQbApoE4&bvm=bv.63587204,d.Yms&psig=AFQjCNEsV9T4wqRKlDp9jDiAr5V_k9Ushw&ust=1395846056350247
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- reguli de igienă şi securitatea muncii; 
- identificarea surselor de poluare de la locul de muncă şi din vecinătatea acestuia; 
- identificarea substanţelor care prezintă risc de intoxicaţii şi arsuri. 
 

5. Operatorii economici cu care şcoala noastră derulează de mai mulţi ani, 
parteneriate pe baza unor contracte-cadru pentru practica elevilor sunt: 

 S.C. ALPHA STYLE LINE  S.R.L. ; 
 I.I. PAVEL CLAUDIA MIHAELA; 
 P.F.A. POPOVICI ALEXANDRA; 
 S.C. TINA STYLE BEAUTY CENTER S.R.L.; 
 S.C. DYACOMLINE S.R.L ; 
 S.C. ADINA & MIKY  S.R.L.; 
 S.C. LYDY –NANY S.R.L.; 
 S.C. VORONA  LYO  S.R.L.; 
 S.C. GEO UNIVERSAL S.R.L.; 
 S.C. SALON  GALATA S.R.L.; 
 P.F.A. HOLBAN ISABELA S.R.L.; 
 S.C. RSTYLO  Preofesional S.R.L.; 
 I.I. SALON CORINA S.R.L.; 
 S.C. GABI MUR COMPANY S.R.L. 

 

6. Perspectivele la terminarea şcolii profesionale, permit următoarele: 
- încadrarea absolvenţilor care au dobândit calificarea Frizer – coafor - manichiurist 

– pedichiurist, în saloanele de înfrumuseţare din ţara noastră şi ţările U.E. unde sunt 
recunoscute certificatele de competenţă; 

- iniţierea unei afaceri în domeniul de specialitate pe baza competenţelor 
antreprenoriale dobândite; 

- continuarea liceul, în clasa a XI-a,  pentru asimilarea de competenţe pentru 
specialitatea COAFOR STILIST. 
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Calificarea profesională:  
  

HORTICULTOR 

 
 prof.dr.  Beatrice-Carmen ZELINSCHI – Colegiul Agricol şi de Industrie 

Alimentară Iaşi 

 prof. Lorica AXINTE – Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară Iaşi 

 
 
1.  Horticultura este îndeletnicirea agricolă a cărei origine este foarte veche 

în România. Cultivarea florilor, legumelor, a pomilor fructiferi şi a viţei de vie a fost 
considerată o ocupaţie deosebită, care necesită cunoştinţe temeinice, uneori 
ridicându-se la nivelul artei. 

Legumele, fructele, strugurii, sucurile, dulceţurile, vinul şi celelalte derivate 
ale producţiei hortiviticole, la majoritatea popoarelor şi în toate timpurile, s-au 
bucurat de o mare preţuire din partea populaţiei consumatoare.  

Prin conţinutul lor bogat în zaharuri, vitamine, săruri minerale şi multe alte 
principii active, produsele hortiviticole vor juca şi în viitor un rol important în 
alimentaţia umană, ca o componentă esenţială a unei alimentaţii echilibrate şi 
diversificate. Creşterea substanţială a producţiei horticole trebuie să facă faţă şi 
unor standarde şi cerinţe mai înalte impuse de consumatori. 

2. Pregătirea pe care şcoala o asigură durează 3 ani şi constă în ore de 

pregătire teoretică şi practică. Activităţile teoretice au loc în săli de clasă moderne 

şi în laboratoare de specialitate dotate conform cerinţelor actuale, iar pregătirea 

practică se realizează în şcoală, în ferma didactică, dar şi la agenţii economici cu 

care şcoala are parteneriate de colaborare. 
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3. Şcoala asigură o foarte bună pregătire de specialitate deoarece are 

laboratoare moderne, în care se realizează lecţii de laborator tehnologic, conform 
programelor şcolare în vigoare, şi ferma didactică care are culturi floricole, 
legumicole, pomicole, viţă de vie şi arbuşti fructiferi ceea ce oferă elevilor 
posibilitatea de a se pregăti temeinic pentru a practica meseria de horticultor. 
Pregătirea teoretică se desfăşoară în laboratoarele de fizică, chimie şi biologie. 
Competenţele digitale sunt asigurate prin lecţii desfăşurate în laboratorul de 
informatică ce are conexiune la internet. Pregătirea lingvistică este o preocupare 
permanentă a cadrelor didactice şi se desfăşoară in laboratorul fonetic al şcolii. 
Dotarea de care şcoala dispune asigurară o pregătire temeinică atât pentru 
meserie dar şi pentru o integrare rapidă pe piaţa muncii. De asemenea pregătirea 
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pe care şcoala o oferă dă posibilitate absolvenţilor să-şi deschidă propria afacerii, 
mai ales că există multiple fonduri europene care pot fi accesate de către acestia. 
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4. Pentru practicarea acestei meserii elevii trebuie să fie sănătoşi, apţi din 
punct de vedere fizic pentru munca în aer liber şi pentru un efort fizic mediu şi să 
aibă manualiate. Trebuie să fie capabili să lucreze în echipă şi să ia decizii în situaţii 
specifice lucrului în aer liber. 

5. Practicarea meseriei de horticultor se face pentru cele mai multe culturi 
în aer liber dar există cazuri când se lucrează în sere, solarii sau alte spaţii închise. 

6. Partenerii cu care şcoala are acorduri de colaborare sunt fermele mari din 
judeţ dar şi micii fermieri care activează pe piaţa muncii din judeţul Iaşi. 

7. După terminarea şcolii profesionale absolvenţii se pot angaja în ferme 
agricole sau horticole, în pepiniere sau alte societăţi agricole. De asemenea 
absolvenţii îşi pot deschide propria afacere deoarece în ultimii ani micii 
producători au câştigat mult din segmentul de piaţă al produselor agricole. 
Horticultorii pot lucra în societăţi de horticultură, pomicultură sau de amenajare şi 
îngrijire a spaţiilor verzi dar şi în grădini şi centre de grădinărit. Ei planifică, 
organizează şi efectuează lucrări agricole necesare pentru cultivarea şi recoltarea 
plantelor horticole (legume, pomi fructiferi, flori, viţă de vie, plante decorative)  
până în stadiul în care pot fi vândute.  
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Calificarea profesională:  
  

INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI 
DE GAZE 

 
 prof. inginer  Rodica DUMITRU – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi 

 prof. inginer  Carmen BOTEZ – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi 

 
 

Calificarea de instalator pentru instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze este 
recunoscută în toată Europa. 

Instalatorii pentru instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze naturale realizează 
instalaţii de alimentare cu apă rece, apă caldă şi canalizare din clădiri. În plus 
aceştia realizează şi instalaţii de alimentare cu gaze naturale a sobelor, a maşinilor 
de gătit  şi a centralelor termice. 

Meseria instalator instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze face parte din 
domeniul de formare profesională construcţii, instalaţii şi lucrări publice şi se 
ocupă cu formarea următoarelor competenţe profesionale: 

 descrierea funcţionării  instalaţiei de alimentare cu apă, 
 descrierea funcţionării  instalaţiei de canalizare, 
 descrierea funcţionării  instalaţiei de gaze naturale combustibile, 
 descrierea schemelor şi detaliilor de instalaţii, 
 însuşirea noţiunilor generale de hidraulică şi termotehnică,  
 performarea instalaţiilor în construcţii, întocmirea planurilor de instalaţii.  

 
Pregătirea profesională pe durata 

celor 3 ani cuprinde o pregătire  profesională 
de bază  în domeniul  de formare construcţii, 
instalaţii şi lucrări publice în clasa a IX-a şi o 
pregătire profesională de specialitate în 
clasele a X-a şi a XI-a. 

Pregătirea profesionala consta în 
efectuarea unei perioade de studiu teoretic a 
noţiunilor de instalaţii materiale şi desen 

tehnic,  după care urmează perioada de 
practică, de lucru efectiv când se conturează 
deprinderile şi abilităţile practice ce vor fi 
necesare pentru a deveni un bun 
profesionist.  

În şcoala profesională vei învăţa să 
lucrezi în echipă, să cooperezi, să colaborezi 
cu colegii în rezolvarea unei sarcini. Vei 
învăţa măsurile care să îţi asigure o sănătate 
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şi o siguranţă în muncă. Vei învăţa să citeşti un desen de instalaţii, să recunoşti 
elementele de pe desen. Vei învăţa să măsori şi să tai la dimensiunile cerute diferite 
materiale. Vei învăţa să montezi obiecte sanitare din baie şi bucătărie şi să le 
racordezi la apă. Vei învăţa să racordezi gaze naturale la o sobă sau un aragaz. Vei 
învăţa că există instalaţii care realizează stingerea incendiilor din clădiri şi vei afla 
cum se execută acestea. Multe ale lucruri vei învăţa dacă vei îmbrăţişa această 
meserie atât ce căutată pe piaţa muncii. 

Condiţiile medicale şi psihologice necesare pentru practicarea acestei 
meserii sunt: 

 integritate anatomică şi funcţională a aparatului locomotor 
 aptitudinea  de a lucra la înălţime 
 capacitatea de a rezista la efectuarea unor mişcări repetate, ample şi forţate 
 aptitudinea de a lucra în echipă 
 responsabilitatea lucrului bine executat. 

Instalatorul pentru instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze naturale lucrează 
de regula în interiorul clădirilor ferit de intemperii şi frig. Poate avea lucrări şi în 
exteriorul clădirilor atunci când realizează racordarea clădirii la apă, canalizare, 
gaze naturale. Poate lucra cu sau fără schele. În lucru va utiliza maşini de găurit, 
lipit, sudat, de aceea este foarte important să poarte echipament de protecţie. 
Munca instalatorului a devenit foarte uşoară şi frumoasă mai ales datorită 
materialelor moderne, uşoare şi fiabile dar şi sculelor şi dispozitivelor 
performante.  

În timpul şcolii profesionale vei fi sigur 
că eşti pe mâini  bune, cei mai buni 
profesionişti ce lucrează în firmele partenere 
sunt alături de tine în timpul stagiului de 
practică pe care poţi să îl efectuezi la 
CONEST, IASICON, INCOM, CASA DESIGN, 
ROMSTAL etc. 

După terminarea scolii obţii un 
certificat de calificare profesionala care îţi dă 
dreptul să profesezi atât în ţară cât şi în UE. 
Poţi să te angajezi ca ,,Instalator pentru 
instalaţii tehnico - sanitare şi de gaze 

naturale” şi să lucrezi la una din firmele la care ai făcut practica sau în alta parte. 
Poţi să îţi deschizi propria afacere şi să îţi formezi propria echipă de profesionişti, 
trebuie doar să îţi placă munca, să fii sociabil, comunicativ să ai spirit ce iniţiativă, 
să vrei să fii ceva în viaţă. Şi dacă poate crezi că nu ai toate aceste calităţi, nu 
renunţa, în şcoala profesională vei întâlni oameni cu suflet gata să te îndrume să îţi 
găseşti calea şi să te ajute să devii un bun profesionist. Succes!  
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Calificarea profesională:  
  

LAMINORIST 

 
 prof. consilier şcolar Daniela ROBOTĂ – Liceul Tehnologic de Mecatronică 

şi Automatizări Iaşi 

 prof. Mihaela TOMA – Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări 
Iaşi 

 
 
 Aparent deloc spectaculoasă, meseria de laminator implică acea doză de pasiune, 
fără de care rezultatul muncii nu ar fi acel produs în care se impune perfecţiune şi precizie. 
Tehnologiile de ultimă generaţie necesită specialişti care să cunoască întru totul tainele 
unei meserii în care se regăseşte exactitatea unui chirurg, dar şi abilitatea unui 
matematician.   
 Iată povestea unui 
asemenea specialist care lucrează 
la ArcelorMittal Tubular 
Products Iaşi (cel mai mare 
angajator local pentru meseria de 
laminator / laminorist, în prezent 
în mare căutare a unei forţe 
calificate de muncă !): „În spatele 
metalului prelucrat se ascunde 
tehnologie, multă ştiinţă, dar şi 
priceperea celor care pun suflet în 
ceea ce fac. Acum este o 
tehnologie absolut nouă: dintr-o 
apăsare de buton vezi tot 
procesul de producţie de la A la Z. Poţi verifica fără niciun efort toate pompele hidraulice, 
motoarele, reductoarele, cilindrii care intră în acţiune, totul este automatizat. Am patru 
calculatoare, prin care monitorizez milimetric tot procesul de producţie. Apoi urmează 
şase monitoare cu vizualizări prin care urmăresc fluxul şi toată linia de laminoare. Lucrez, 
în total, cu 11 monitoare. Totul este controlabil, de la prima la ultima rolă a laminorului, pe 
o distanţă de 200 şi ceva de metri. E o experienţă extraordinară să modelezi „din butoane” 
un bloc uriaş de metal incandescent." 
 
 Ce înseamnă să fii laminator? 
 Practicanţii unei astfel de ocupaţii realizează o serie de activităţi necesare 
laminării la cald sau la rece a materialelor metalice (metale şi aliaje) în sârme, bare, 
profile, ţevi, table. 
 
 Sarcini principale: 

- Manipulează şi depozitează materia primă şi a laminatelor 
- Sortează şi ambalează laminatele şi alege dispozitivul de debitare 
- Verifică starea de funcţionare a dispozitivului de debitare 
- Acţionează dispozitiv de debitare şi încarcă cuptorul 
- Urmăreşte derularea programului de laminare 



 
82 

- Supraveghează funcţionarea instalaţiilor din zona de lucru, la parametrii tehnici 
prevăzuţi de tehnologia produselor realizate 

- Execută întreţinerea şi revizia tehnică corespunzătoare a utilajelor şi instalaţiilor 
deservite 

- Răspunde de respectarea normelor de tehnica securităţii muncii la utilajele, 
instalaţiile şi pe locurile de muncă deservite 

- Verifică şi reglează regimurile termoenergetice şi hidraulice la funcţionarea 
cuptoarelor cu propulsie 

- Stabileşte ordinea de evacuare a materialului încălzit în cuptoare, funcţie de 
temperaturile necesare procesului de laminare 

- Manevrează introducerea şi scoaterea mecanică a semifabricatelor în şi din cuptor 
- Manevrează motoarele de acţionare a liniei de laminare pe fazele de laminare, 

dispozitivele hidraulice şi căile cu role, paturile de răcire şi utilajele de debitare a 
laminatelor. 

 
 Unde se desfăşoară activitatea şi în ce condiţii?  

 Activitatea se desfăşoară atât în spaţii de producţie acoperite, iluminate 
artificial şi parţial natural (laminoare, fabrici metalurgice), cu toate efectele 
adverse ale muncii într-un mediu cu temperaturi înalte, zgomot sau praf. 
Programul de lucru presupune un orar fix iar activităţile desfăşurate sunt în 
general structurate şi fără efort fizic. Laminatorii folosesc o gamă variantă de 
instrumente şi echipamente: trenuri şi standuri de laminare, maşini de dat forme, 
de străpungere, de ranforsat şi de sudat, cuptoare, mecanisme de conducere a 

focului. 
 Pentru a ajunge un bun 
expert laminator, ai nevoie de 
cunoştinţe de mecanică, fizică, de 
producţie şi procesare precum şi de 
un set de deprinderi ce presupun: 
deprinderi de rezolvare a 
problemelor, deprinderi de muncă cu 
sisteme tehnice, deprinderi de 
gestionarea resurselor. 
  
 

 Aptitudinile necesare pentru practicarea meseriei de laminator presupun un set 
de procese cognitive, psihomotorii precum şi un set de cunoştinţe dobândite prin educaţie 
şi formare. 
 
Aptitudini cognitive 

Aptitudine 
Nivel de dezvoltare 

1(minim) 
2 (mediu 
inferior) 

3(mediu) 
4 (mediu 
superior) 

5 
(maxim) 

1. Abilitatea generală de 
învăţare 

    x    

2. Aptitudinea verbală     x    

3. Aptitudinea numerică     x    

4. Aptitudinea spaţială      x   

5. Aptitudinea de percepţie a 
formei 

     x   

6. Abilităţi funcţionăreşti     x    

7. Rapiditatea în reacţii     x     
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Aptitudini psihomotorii 
    Dexteritate manuală 
    Dexteritatea degetelor 
    Coordonarea membrelor 
Aptitudini fizice 
    Forţă 
    Rezistenţă 
 
 Cel mai mare angajator zonal pentru meseria de laminator este ArcelorMittal 
Tubular Products Iaşi care produce ţevi de oţel sudate longitudinal din bandă laminată la 
cald sau la rece, pe linii de laminare germane, ruseşti şi italiene. De asemenea, execută 
profile laminate la rece şi parapeţi pentru autostrăzi. Societatea este cel mai mare 
producător de ţeavă sudată din România şi face parte din Grupul ArcelorMittal, liderul 
mondial al oţelului cu operaţiuni în peste 60 de ţări. 
 

Oportunităţi ale elevilor înscrişi pentru acest profil de şcoală profesională in 
cadrul Liceului Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări: 

 Obţinerea de cunoştinţe noi, atât teoretice cât mai ales practice, prin 
participarea directă la stagii de practică in firme specializate; 

 Dezvoltarea abilitaţilor practice de lucru prin participarea directă în timpul 
orelor de instruire 

 Bursa profesională lunară în valoare de 200 RON (cu o condiţie esenţială, cea a 
frecvenţei); 

 Diplomă de nivel II, recunoscută la nivel naţional şi european şi de către toţi 
angajatorii din domeniul prelucrării pofilelor de aluminiu şi mase plastice; 

 Posibilitatea de angajare şi relocare la finalul şcolii profesionale în domeniul 
calificat în întreg grupul ArcelorMittal şi posibilitatea continuării studiilor de 
liceu.  

 
 Elevii Liceului Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări se formează în prezent 
în două locaţii : locaţia 1 (Str. Mitropolit Varlaam, fostul sediu al liceului Nicolina) şi 
locaţia 2 (Bdul Poitiers, fostul sediu al liceului D. Mangeron) în săli specializate, 
laboratoare, cabinete şi ateliere:  
- Săli specializate pe discipline; 
- Laboratoare cu echipamente performante: informatică, mecatronică, electronică şi 
automatizări, metrologie şi măsurări tehnice, tehnologia materialelor şi organe de maşini, 
desen tehnic şi proiectare CAD, fizică, chimie, biologie;   
- Ateliere pentru pregătire practică: mecanic, electric, electromecanic; 
- Săli şi terenuri de sport (inclusiv fitness); 
- Spaţii de cazare şi masă; 
- Poligon auto, cabinet de legislaţie auto; 
- Biblioteci, săli de lectură, documentare, multi-media; 
- Cabinet medical şi  cabinet stomatologic; 
- Cabinet de orientare şi consiliere; 
- Sistem securizat de acces în incinte. 
  
 De ce ai alege Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări? Pentru că este o 
şcoală bună, cu profesori bine pregătiţi şi înţelegători, pentru că vei avea o calificare 
căutată pe piaţa muncii şi vei putea avea un loc de muncă bun, pentru că te vei putea 
dezvolta prin ceea ce ştii şi poţi tu cel mai bine, în orice domeniu în care vei dori!  
Ne pasă de tine! 
- De mintea ta: cluburile de robotică, IT, electronică şi cercul foto; 
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- De corpul tău : echipă de rugby, echipă de fotbal, tenis de masă, program de 
fitness şi gimnastică aerobică; 
- De sufletul tău : trupă de teatru şi lecţii de actorie, cenaclu şi reviste, trupa de 
dans, cerc de origami, balul bobocilor, balul absolvenţilor, excursii. 
 

De ce NOI? 
 

- Deschiderea spre spaţiul european prin studierea limbilor: engleză, franceză, 
germană, italiană, spaniolă, polonă; 
- Schimb de experienţă prin proiecte europene cu şcoli din Finlanda, Marea Britanie, 
Spania, Portugalia, Cehia, Lituania, Italia, Turcia, Irlanda de Nord, Suedia, Danemarca, 
Franţa, Republica Moldova; 
- Posibilitatea de a accesa joburi la nivel local, regional, naţional şi internaţional cu 
specializările din oferta noastră; 
- Programe de pregătire suplimentară, pe discipline, pentru reuşita ta; 
- Pregătirea în vederea obţinerii permisului de conducere auto prin cursuri de 
legislaţie rutieră şi poligon; 
- Efectuarea stagiilor de practică la agenţi economici de prestigiu, cu posibilitate de 
angajare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
85 

Calificarea profesională:  

LĂCĂTUŞ CONSTRUCŢII METALICE ŞI UTILAJ TEHNOLOGIC  

 
 maistru instructor Constantin RADU – Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” 

Ţibăneşti 

 prof. inginer Cristian PANAIT – Liceul Tehnologic „Petre P. Carp” Ţibăneşti 

 
 

1. Cu ce ocupă? 

Această profesie are un domeniu foarte larg de aplicabilitate, ca atare, este o 
meserie pe care dacă o stăpâneşi foarte bine poţi lucra în orice domeniul de 
activitate: al industriei constructoare de maşini, al mineritului, în foraje petroliere 
sau de gaze, în transportul şi distribuţia energiei electrice, în construcţia şi 
întreţinerea materialului rulant şi de cale ferată, în construcţiile navale, în 
construcţii civile şi industriale. 

 

 
 

2. Ce voi învăţa să fac? 
 
Pregătirea profesională, cuprinde mai multe ramuri de activitate şi 

perfecţionare a viitorilor meseriaşi, dintre care amintim: lucrul în echipă; utilizarea 
S.D.V.-urilor; deprinderi şi înclinaţii pentru anumite faze, operaţii şi procese 
tehnologice, specifice construcţiilor metalice; cunoştinţe despre desenul tehnic, 
studiul materialelor, tehnologii moderne de fabricaţie etc. Pe parcursul celor trei 
ani de studiu sau pregătire profesională, viitorul meseriaş din acest domeniu, va 
învăţa să traseze, să debiteze, să asambleze prin diferite procedee, subansambluri 
sau ansambluri generale, ale diferitelor repere de construcţii metalice, din 
domeniile de activitate, menţionate mai sus. În această meserie, un loc aparte îl 
ocupă şi sudura electrică, un procedeu foarte căutat atât pe piaţa internă cât şi pe 
cea externă, deprindere sau profesie foarte bine remunerată. 
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3. Care sunt dotările de care dispune şcoala? 
 

Şcoala dispune de 21 săli de clasă pentru studiu, 6 laboratoare din care: 1 
laborator de fizică, 1 laborator de chimie, 2 laboratoare de informatică, 1 laborator 
de biologie, 1 laborator de tehnologic textile,  2 ateliere de instruire practică 
pentru domeniul Industrie textilă şi pielărie, 1 atelier de instruire practică pentru 
domeniul mecanică, o bibliotecă cu aproximativ 5000 de volume, 1 cabinet de 
consiliere şcolară, un corp de clădire construit pentru desfăşurarea activităţilor de 
specialitate prin programul PHARE TVET 2004, 1 teren de sport. 

 
4. Care sunt condiţiile medicale şi psihologice pentru practicarea acestei 

profesiuni? 
 

Pentru a accede sau practica această profesie,este foarte important ca persoana 
să fie clinic sănătoasă,să aibă o anumită robusteţe,să nu aibă anumite boli cronice, 
vederea şi auzul să fie bune, să nu aibă rău de înălţime sau claustrofobie. De 
asemenea, să nu aibă deviaţii comportamentale, să fie sănătos psihic.  

 
5. Care vor fi condiţiile de muncă? 

Procesul de instruire practică, locul de muncă oferit pentru desăvârşirea 
profesională a viitorilor meseriaşi de şcoala noastră, cuprinde două mari ateliere 
de lăcătuşărie şi prelucrări mecanice, cu magazii pentru materiale, cu S.D.V.-uri, 
maşini şi utilaje corespunzătoare. Această profesie, diferită mult de cea din 
construcţiile civile sau industriale, sau chiar din agricultură, unde sunt multe 
perioade din an când nu se poate lucra, sau depinde şi de anumiţi factori 
climaterici, în această meserie se poate lucra în orice perioadă din an, pe timp de zi 
sau de noapte. Orele suplimentare sunt foarte bine plătite, zilele de sâmbătă sau 
duminică, ori sărbătorile legale, sunt plătite dublu oferindu-le salariaţilor tichete 
de masă şi de sărbători, locuri în căminele de nefamilişti/familişti, la preţuri foarte 
convenabile plus alte avantaje, oferite la prima angajare. 
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6. Care sunt operatorii economici la care se desfăşoară orele de instruire 
practică? 

 
Unitatea noastră de învăţământ, are încheiat un contract de colaborare cu peste 

şapte agenţi economici din zonă, respectiv cu S.C. Autotodo-Georgiana S.R.L. 
Ţibăneşti,  A.F. „Diaconu” Vălenii, S.C. „P.P.C-SERV” 07 S.R.L. Ţibăneşti, S.C. „SED-
IMPEX” S.R.L. Ţibăneşti, S.C. „SFG-PROD” S.R.L. Jigoreni, I.I. „Paşaniuc Săndel” 
Ţibăneşti, unde elevii îşi desfăşoară practica comasată şi se urmăreşte şi inserţia 
profesională, agenţii economici fiind interesaţi să-şi formeze oamenii după 
cerinţele fiecărui loc de muncă, iar pe parcursul acestor formări, îşi cunosc  foarte 
bine viitorii angajaţi.  

Paralel cu aceste contracte, noi mai avem un parteneriat de colaborare şi 
inserţie profesională, cu DAEWOO HEAVY INDUSTRIES MANGALIA - construcţii 
navale, unde cei interesaţi şi doritori de un loc de muncă sigur şi stabil, foarte bine 
remuneraţi, îşi pot găsi loc de muncă şi întemeia o familie… 

 

       
 
7. Ce pot să fac după terminarea şcolii? 
 
Aşadar, după terminarea şcolii profesionale, toţi cei care au absolvit cursurile 

integral şi au susţinut examenul de absolvire, sunt foarte siguri că-şi vor găsi un loc 
de muncă foarte bine remunerat, atât în ţară cât şi-n străinătate. 
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 Calificarea profesională:  

LĂCĂTUŞ MECANIC PRESTĂRI  SERVICII 

 
 prof . inginer Dumitru CHIPERI – Liceul Tehnologic Cristeşti 

 
 
        Calificarea profesională lăcătuş mecanic  prestări servicii reprezintă cea 
mai largă calificare, de care depind toate celelalte calificări. Nu poţi fi un bun 
mecanic dacă nu cunoşti lăcătuşerie.  Toate celelalte calificări prezentate în 
nomenclatorul de meserii conţin ABC-ul  lăcătuşului, care este omul universal şi 
care este capabil să rezolve toate  problemele ce apar într-o societate comercială 
sau într-o gospodărie. 
 
       Cu ce se ocupă un lăcătuş? 
 
        Uşurarea muncii în gospodărie sau în firmă a fost posibilă prin noi 
descoperiri ale tehnicii (calculator sau roboţi). În activitatea lor, toate celelalte  
profesii nu pot fi  executate fără cunoştinţe de lăcătuşerie.       
 
        Ce înseamnă a fi lăcătuş?  În ce constă pregatirea profesională ? 
 
         Lăcătuşul va putea să pregătească materiale metalice şi nemetalice în  
vederea montării prin operaţii de: curăţare, îndreptare, trasare, debitare, 
îndoire, pilire, găurire, finisare; să asambleze materiale metalice şi nemetalice; 
să protejeze materialele metalice împotriva coroziunii, să citească, să 
interpreteze  şi să execute desene tehnice de nivel mediu;  să cunoască 
structura materialelor metalice şi nemetalice precum şi posibilităţile de 
utilizare ale acestora; să măsoare şi să folosească toate instrumentele şi 
aparatele de măsură necesare în domeniul  mecanicii; să cunoască mijloacele 
de măsurare a diferitelor mărimi  mecanice, electrice, pneumatice, 
hidraulice.  
 
         Ce vor învăţa elevii ? 
 
          Elevii vor învăţa să utilizeze cu succes sculele, dispozitivele şi 
verificatoarele utilizate în producţia artizanală de prestări de servicii şi construcţii 
metalice; vor executa  operaţii prin maşini de prelucrare mecanică, confecţii 
metalice artizanale, de uz casnic şi gospodăresc; vor repara produsele artizanale şi 
utilajele specifice.  
 
     Care sunt dotările de care dispune şcoala ? 
 
       Şcoala dispune de laborator de fizică-chimie, laborator de informatică, 
atelier de lăcătuşerie cu bancuri, maşină de găurit,  transformatoare de sudură,  
forjă mecanică, truse de  lăcătuşerie, polizoare etc. 
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             Nu există nici internat, nici cantină, fiind posibilă naveta, şcoala deţinând un 
microbuz şcolar, având legături rapide în toate direcţiile cu tren sau mijloace auto, 
situându-se la şoseaua  europeană E85. 
 
            Care sunt condiţiile medicale şi psihologice pentru practicarea acestei 
profesii ? 
 
          Liceul Tehnologic Cristeşti  are  încheiate parteneriate cu dispensarul uman 
din localitate şi cu Şcoala Specială Paşcani care asigură servicii de evaluare, 
psihodiagnostic şi consiliere elevilor liceului nostru. 
 
   Care sunt operatorii economici cu care liceul are parteneriate ?  
 

 S.C. ELECTROPUTERE  VFU PAŞCANI 

 S.C. PROINVEST GROUP S.R.L.PAŞCANI  

 S.C. SOREX  SERVICE S.R.L. PAŞCANI 

 S.C. MAM GROUP S.R.L. MOŢCA  

 S.C. ANDREIKA TRUCKS S.R.L. IAŞI 

 I.I.  APETRI  SAMIR VASILE- MOŢCA 

 S.C. POENARIU CONSTANTIN –BUCUREŞTI- P.L. TĂTĂRUŞI- JUD. IAŞI 

 S.C. RADBURG S.R.L.SUCEAVA 

 S.C. MAMVRI S.R.L. TG. NEAMŢ 

 S.C. ANDILEX S.R.L. BACĂU  - P.L. CRISTEŞTI  

          
        Cine are nevoie de lăcătuşi ? 
 
      Orice societate comercială, orice firmă are nevoie de un lăcătuş pentru 
întreţinerea şi repararea utilajelor şi echipamentelor de dotare. Adică mai pe larg 
cine are nevoie de lacatusi mecanici ? 
     Vreţi   să aveţi o paletă largă de posibilităţi la angajare?  Urmaţi o şcoală 
profesională de lăcătuşi mecanici. 
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Calificarea profesională:  

LUCRĂTOR ÎN AGRICULTURA ECOLOGICĂ  

 
 prof. Maria STOICA – Liceul Tehnologic „Dumitru Popa” Mogoşeşti-Iaşi 

 prof. inginer Vasile ANTON – Liceul Tehnologic „Dumitru Popa” Mogoşeşti-
Iaşi 

 
 

      Agricultura ecologică are rădăcini istorice adânci, îndeosebi ca îndeletnicire 
practică, toate marile civilizaţii umane - mesopotamiană, arabă, greacă, romană, 
chineză, clădindu-se pe o agricultură prosperă, însă nepoluantă şi fără 
îngrăşăminte chimice şi pesticide de sinteză, dominantă în gândire şi muncă, doar 
de înţelepciune şi îndemânare. 
      Agricultura ecologică este ştiinţa sau arta administrării sau ţinerii sub 
control a vieţuitoarelor agricole şi a mediului lor de viaţă în folosul omenirii, prin 
metode şi mijloace moderne care nu dăunează mediului înconjurător. Agricultura 
ecologică cuprinde întreaga gamă de activităţi  ştiinţifice (observaţii, măsurători şi 
experimente) şi aplicative (analiză, proiectare, administrare) din agricultură şi 
celelalte ramuri economice care prelucrează şi comercializează produse agricole şi 
agroindustriale şi pune accent deosebit pe valorificarea şi conservarea sau 
refacerea resurselor naturale, tehnico-financiare şi umane specifice 
agroecosistemelor locale şi zonale. 
          Ca ştiinţă, agricultura ecologică se ocupă cu studiul sistematic al structurilor 
materiale (organisme vii şi mediul lor de viaţă) şi funcţionale (intra- şi 
interrelaţiile structurilor materiale) ale sistemelor agricole în vederea stabilirii 
principiilor, normelor şi recomandărilor de proiectare şi management al 
agroecosistelor capabile de a asigura timp îndelungat nevoile umane de hrană, 
îmbrăcăminte şi de locuit, fără a le diminua potenţialul ecologic, economic şi social. 
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   Ca ocupaţie, agricultura ecologică este arta şi ştiinţa însuşirii şi asamblării 
cunoştinţelor teoretice despre natură şi agricultură în sisteme tehnologice 
multifuncţionale de cultivare a terenurilor, creştere a animalelor şi de prelucrare şi 
comercializare a produselor agricole şi alimentare bazate preponderent pe 
resursele energetice materiale, economice şi informaţionale ale sistemelor agricole 
şi în conformitate cu legile şi însuşirile sistemelor naturale. 
          Agricultura ecologică urmăreşte armonizarea interacţiunilor dinamice 
dintre sol, plante, animale şi om, dintre oferta ecologică, economică şi socială a 
ecosistemelor şi nevoile umane de hrană, îmbrăcăminte şi de locuit. 
         Agricultura ecologică promovează: 

- Cultura agrară multifuncţională cu efect durabil; 
- Cultura alimentară pe bază de hrană vie şi dietă sănătoasă, chiar 

personalizată. 

         Principiile pe care agricultura ecologică creşte şi se dezvoltă sunt: 
- Principiul sănătăţii – agricultura ecologică susţine şi îmbunătăţeşte 

sănătatea solului, plantelor, animalelor, omulu şi a planetei ca un tot unitar 
şi indivizibil; 

- Principiul ecologic – agricultura ecologică se bazează pe sisteme ecologice 
vii, lucreză cu acestea, le stimulează şi le susţine; 

- Principiul corectitudinii – agricultura ecologică a apărut şi se dezvoltă pe 
relaţii care asigură corectitudinea cu privire la mediul comun şi şansele 
vieţii; 

- Principiul precauţiei – agricultura ecologică este gestionată într-o manieră 
responsabilă şi de precauţie pentru a proteja sănătatea şi bunăstarea 
generaţiilor actuale şi viitoare şi a mediului înconjurător. 

           Pregătirea profesională constă în pregătire teoretică şi practică. Pregătirea 
practică se desfăşoară pe terenul şcolii (şcoala deţine 6 ha teren şi teren în 
areandă) şi la agenţi economici. 
          Unitatea şcolară este dotată prin Proiectul PFARE-Vet, deţine o clădire nouă 
destinată pregătirii profesionale şi utilaje agricole pentru desfăşurarea pregătirii 
practice. 
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      După terminarea pregătirii profesionale elevii se pot angaja în fermele care 
promovează agricultura ecologică, pot dezvolta propria afacere sau pot pleca în 
ţările Uniunii Europene. 
       O oportunitate pentru tinerii care termină şcoala profesională cu 
specializarea – lucrător în agricultura ecologică şi care deţin teren agricol o 
reprezintă măsurile de subvenţie derulate prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în 
Agricultură. 
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Calificarea profesională:  

LUCRĂTOR ÎN AGROTURISM  

 
 prof .dr.  Carmen-Beatrice ZELINSCHI – Colegiul Agricol şi de Industrie 

Alimentară „Vasile Adamachi” Iaşi 

 prof. consilier şcolar Alina ŢICĂU – Colegiul Agricol şi de Industrie 
Alimentară „Vasile Adamachi” Iaşi 

 
 

Această calificare face parte din domeniul agriculturii, profilul resurse 
naturale şi protecţia mediului.  

Are în vedere desfăşurarea de activităţi în cadrul pensiunilor turistice 
rurale şi agroturistice, specifice serviciilor de cazare, alimentaţie, agrement şi 
suplimentare. Se ocupă de cultivarea plantelor şi creşterea animalelor, întreţinerea 
şi exploatarea pajiştilor naturale, prelucrarea materiilor prime de origine animală 
şi vegetală, amenajarea şi întreţinerea fermei agroturistice. 

Dacă te-ai hotărât şi vrei să mergi mai departe trebuie să ştii că vei învăţa să 
desfăşori activităţi de agrement, specifice serviciilor de cazare, cum ar fi: primirea 
turiştilor, pregătirea şi servirea preparatelor şi băuturilor, dar şi realizarea 
documentelor primare de evidenţă economică. De asemenea, efectuarea sarcinilor 
din cadrul pensiunilor turistice rurale, implică şi activităţile de cultivare a 
plantelor şi creştere a animalelor, întreţinerea şi exploatarea pajiştilor naturale, 
prelucrarea materiilor prime de origine animală şi vegetală, amenajarea şi 
întreţinerea fermei agroturistice, aplicând legislaţia şi privind securitatea şi 
sănătatea la locul de muncă, prevenirea şi stingerea incendiilor, asumându-ţi 
rolurile care îţi revin în echipă, dezvoltându-ţi capacitatea de a lua decizii şi de a 
rezolva probleme ce apar la locul de muncă, consolidându-ţi atitudini de respect, 
încredere în forţele proprii, satisfacţie pentru munca depusă. 
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Odată ce ştii ce ai de făcut, pe parcursul practicării acestei meserii, vei avea 
în vedere starea ta de sănătate, mergând periodic la control medical. 

Condiţiile de muncă sunt specifice tipului de activitate pe care poţi să o 
practici după obţinerea calificării, de exemplu: lucrător pensiune turistică, 
agricultor în culturi vegetale şi crescător de animale, gospodar şi îngrijitor vilă. 

 

     
 
După finalizarea stagiului de pregătire practică (720 de ore), vei obţine 

calificarea profesională. Această pregătire practică se realizează în parteneriat cu 
anumiţi agenţi economici, cum ar fi pensiuni agroturistice, ferme agricole, dar şi în 
cadrul serviciilor de alimentaţie (restaurante). 

După finalizarea şcolii profesionale, poti continua cursurile la învăţământul 
liceal, forma seral sau fără frecvenţă. După absolvirea şcolii profesionale şi 
obţinerea certificatului de competenţe profesionale, te poţi angaja  în pensiuni 
turistice rurale şi urbane sau în pensiuni agroturistice. 
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Calificarea profesională:  
  

MECANIC AGRICOL 

 
 prof . inginer Ion CRÎŞMARU – Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu 

Iloaiei 

 
 
Cu ce se ocupă? 
 

Mecanicul agricol se ocupă cu exploatarea tractoarelor, maşinilor şi instalaţiilor 
agricole, analiza documentaţiei tehnice specifice, efectuarea întreţinerilor şi reviziilor 
tehnice precum şi realizarea reparaţiilor curente şi capitale ale tractoarelor, maşinilor, 
utilajelor şi instalaţiilor agricole. 
 
În ce constă pregătirea profesională? Ce voi învăţa să fac? 
 

Pregătirea profesională se efectuează în laboratoarele şi atelierele şcolii, pe lotul 
şcolii precum şi la agenţii economici cu care şcoala are parteneriate sau convenţii de 
practică. 
 

 

 

  
 
În urma pregătirii teoretice şi practice, absolventul va fi capabil: 

 să lucreze pe agregate formate din tractoare, maşini, utilaje şi instalaţii 
agricole; 

 să asigurare materialele necesare lucrului; 
 să efectueze întreţinerile şi reviziile tehnice ale tractoarelor, maşinilor, 

utilajelor şi instalaţiilor agricole; 
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 să efectueze reparaţiile curente şi capitale ale tractoarelor, maşinilor, utilajelor 
şi instalaţiilor agricole; 

 să efectueze rodajul, reglajele şi controlul final după întreţineri, revizii şi 
reparaţii. 

 

   
 
Care sunt condiţiile medicale şi psihologice pentru practicarea acestei profesiuni? 
 
Mecanicul agricol trebuie să îndeplinească o serie de condiţii medicale cum ar fi: 

 acuitate vizuală şi auditivă; 
 capacitate vizuală în condiţii de luminozitate redusă. 
 

Nu îndeplinesc condiţiile persoanele cu: 
 

 afecţiuni oculare care periclitează conducerea în condiţii de siguranţă; 
handicap locomotor; afecţiuni cardiovasculare; diabet zaharat; afecţiuni neurologice; 
epilepsie; tulburări mintale; afecţiuni renale; alcoolism; dependenţă sau care fac abuz de 
droguri şi de medicamente. 

Din punct de vedere psihologic, mecanicul agricol trebuie să aibă capacitaţi 
cognitive (percepţie, memorie, gândire), motrice (reactivitate, coordonare) şi integrative 
(atenţie, emotivitate, motivaţie, structură atitudinal-valorică). 
 
Care vor fi condiţiile de muncă? 
 

Mecanicul agricol îşi desfăşoară activitatea în ferme agricole – pe agregate 
specifice lucrărilor ce urmează a fi executate (tractoare, combine, maşini agricole), în 
ateliere special amenajate (dotate cu pile, dălţi, ferăstraie, ciocane, cleşti, şurubelniţe, chei 
etc.) sau la faţa locului unde este necesară intervenţia. 

În afară de aceste operaţii de bază, mecanicul agricol execută şi asamblarea 
pieselor prin şuruburi, nituri şi sudură. 

Maşinile unelte uzuale sunt: maşini de găurit, polizoare, aparate de sudură etc. 
Utilaje auxiliare: bancuri, menghine de banc şi de mână, dispozitive de prindere şi 

de lucru. 
 
Care sunt operatorii economici/instituţiile publice partenere? 
 

Pentru asigurarea unei pregătiri complete, care să corespundă cerinţelor reale, 
şcoala noastră are parteneriate şi convenţii cu diverşi agenţi economici din zonă, unde 
elevii – viitori mecanici agricoli – efectuează stagiile de pregătire practică (PREDEMET 
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Podu Iloaiei, S.C. GREEN EXPERT SRL Podu Iloaiei, S.C. PANDORA IMPEX SRL Erbiceni, S.C. 
AGROMEC Lungani, S.C. AGRIMAR SA Lungani, S.C. D A Podu Iloaiei, S.C. ELBA ROM 
AGROSERVICE SRL Erbiceni). 
 
Ce pot să fac după terminarea şcolii profesionale? 
 

Absolvenţii dobândesc abilităţi, cunoştinţe şi deprinderi care le dau posibilitatea 
unei inserţii profesionale rapide şi de succes precum şi a unei perfecţionări continue 
ulterioare. 

Absolvenţii pot lucra în ferme agricole pe agregate specifice lucrărilor din 
agricultură, precum şi din alte domenii înrudite. 

De asemenea, absolvenţii şcolii profesionale vor avea posibilitatea să urmeze 
cursurile liceale. 
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Calificarea profesională:  
  

MECANIC AUTO 

 
 prof. inginer Rodica DUMITRU – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi 

 prof. inginer Aurora DIACONIŢA – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi 

 
 

      Munca unui mecanic auto include întreţinerea şi repararea vehiculelor de 
transport. 

Meseria Mecanic auto face parte din domeniul de formare profesională 
mecanică şi se ocupă cu formarea următoarelor competenţe profesionale: 

 documentaţia  tehnică 
 utilizarea fluidelor în motor 
 determinarea şi măsurarea uzurilor 
 asamblarea elementelor mecanice ale mijloacelor de transport 
 exploatarea instalaţiilor electrice ale mijloacelor de transport 
 conducerea automobilului 
 construcţia şi funcţionarea automobilului 
 întreţinerea şi repararea automobilului 
 diagnosticarea funcţionării automobilului 

 
Calificarea mecanic auto, asigură absolvenţilor capacitatea de: 

  - evaluare funcţională, calitativă şi cantitativă, a stării părţilor mecanice ale 
automobilelor.  
  - executarea operaţiilor de reglare, ajustare, instalare, întreţinere şi reparare la 
sistemele, mecanismele şi instalaţiile automobilelor.  
  - conducere şi exploatare a autovehicule înzestrate pentru depanare la locurile 
solicitate de clienţi. 

Obligaţiile implică: inspecţia maşinilor pentru a descoperi defectele, 
hotarâri cu privire la procedurile de reparaţii, stabilirea gradului de uzură al 
maşinii în raport cu condiţiile de funcţionare ale părţilor componente, reparaţii şi 
înlocuiri ale diferitelor piese, ansamble şi subansamble, precum şi a accesoriilor 
acestora (ex., motoare, cutii de viteză, ambreiaje, sisteme de frânare, alternatoare, 
sisteme mecanice, hidraulice şi pneumatice), producerea şi recondiţionarea 
părţilor componente, asamblarea accesoriilor maşinii, întreţinerea periodică şi 
garantarea inspecţiilor / reparaţiilor precum şi îndeplinirea unei game largi de 
lucrări de reparaţii. 
 

Condiţiile medicale şi psihologice necesare pentru practicarea acestei 
meserii sunt: 

 integritate anatomică şi funcţională a aparatului locomotor 
 capacitatea de a rezista la efectuarea unor mişcări repetate, ample şi forţate 
 aptitudinea de a lucra în echipă 
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 dexteritate manuală 
 imaginaţie tehnică, vedere spaţială 
  răbdare, precizie, abilitate de auto-organizare a muncii 
  vedere perfectă şi condiţie fizică generală bună. 

    
 
 

Mecanicul auto îşi exercită munca în ateliere service şi în afara acestora, 
precum şi în ateliere mari de reparaţii. Aspectele negative ale activităţii includ 
lucrul cu unsori, condiţii  incomode şi ciudate şi uneori condiţii de vreme 
schimbătoare. 

 

 
 

Operatorii economici / instituţiile publice partenere unde îşi desfăşoară  
stagiul de instruire practică elevii de la meseria  mecanic auto, sunt: SC  BRAS 
RENAULT IAŞI, SC DELCAR IAŞI, SC MOLDOTRANS IAŞI, SC DOLI SRL IAŞI, SCM GR 
1 IAŞI,  SC  AUTOZENTRUM IAŞI . 

 
La finalizarea  celor 3 ani de învăţământ profesional în acest domeniu, elevii 

vor obţine competenţe profesionale pentru meseria respectivă şi pot opta pentru 
angajarea la o firmă de service auto pe piaţa muncii sau pot opta pentru 
continuarea studiilor în clasa a XI-a a învăţământului liceal. 
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Calificarea profesională:  
  

OPERATOR ÎN INDUSTRIA DE MEDICAMENTE ŞI PRODUSE 
COSMETICE 

 
 prof. Monica TRUPINĂ – Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iaşi 

 prof. inginer Doina BULGARU – Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iaşi 

 
 

Cu ce se ocupă? 
     

Munca de chimist în industria de medicamente şi produse cosmetice constă 
în efectuarea de sarcini specializate în producţia de medicamente, produse 
cosmetice precum şi alte produse medicale şi farmaceutice. 

Medicamentul este o substanţă sau combinaţie de substanţe cu proprietăţi 
în tratarea, ameliorarea sau prevenirea bolilor. La baza obţinerii medicamentelor 
stau produse chimice sau produse de origine vegetală, animală care sunt supuse 
unor transformări farmaceutice. 

 

     
 

 Produsul cosmetic este o substanţă sau un preparat care vine în contact cu 
părţile externe ale corpului uman şi are ca scop principal îngrijirea acestora. 
Îngrijirea poate consta în curăţarea, parfumarea, corectarea mirosurilor, 
modificarea aspectului, protejarea sau menţinerea în bună stare a pielii, părului, 
ochilor, buzelor, unghiilor, dinţilor, etc. 
 

   

http://ro.wikipedia.org/wiki/Organism
http://ro.wikipedia.org/wiki/Piele_%28anatomie%29
http://ro.wikipedia.org/wiki/Ochi
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  În ce constă pregătirea profesională? Ce voi învăţa să fac? 
 
  Vei învăţa să: 

- pregăteşti substanţe chimice şi mixturi pentru obtinerea diferitelor 
medicamente, produse cosmetice; 
- stabileşti cantităţile  componentelor farmaceutice şi cosmetice;  
- reglezi parametri în diferite linii de producţie  pentru medicamente de uz 
uman, veterinar şi produse cosmetice; 
- acţionezi şi să reglezi maşinile de fabricat tablete, unguente, drajeuri; 
- acţionezi şi să reglezi maşinile de încapsulat; 
- lucrezi cu echipamentul pentru componentele auxiliare (catalizatori, siropuri, 
lichide pentru plasturi  şi benzi adezive), echipamentul pentru producerea de 
preparate solide şi lichide în concentraţii specifice 
- ambalezi medicamente şi produse cosmetice;  
- efectuezi analize chimice şi fizico-chimice ale materiilor prime şi produselor 
finite. 
 

  

                           
Care sunt condiţiile medicale şi psihologice pentru practicarea acestei 
meserii? 
 
Toxicitatea unor materiale folosite în industria chimică implică obligativitatea 
respectării unor măsuri de protecţie (pentru angajaţi şi pentru mediu) mai ample 
decât în multe alte industrii. 
Pentru practicarea acestei meserii este nevoie de un aviz de la medicul de familie, 
un aviz de la medicul de medicina muncii.  
 
Care vor fi condiţiile de muncă? 
 
   Munca se desfăşoară în principal în fabricile de medicamente şi produse 
cosmetice, în laboratoarele de analize fizico-chimice şi farmaceutice ale acestora. 
Condiţiile de muncă ale angajaţilor sunt conforme cu legislaţia şi standardele în 
vigoare, astfel încât să fie protejate sănătatea şi securitatea angajaţilor, respectiv 
ale  elevilor care urmează stagiul de pregătire practică. 
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Care sunt operatorii economici parteneri? 

 
Elevii şcolii profesionale, de la specializarea operator în industria de 
medicamente şi produse cosmetice vor face practică la partenerii noştri 
Antibiotice SA Iaşi, respectiv Vanelli SRL Iaşi. 
Unităţile respective pot fi totodată şi viitorii tăi angajatori. 
 

 

 

 

Ce pot să fac după terminarea şcolii profesionale? 
 
    La absolvirea şcolii profesionale şi obţinerea certificatului de competenţe 
profesionale de nivel 3, poţi  să te angajezi la întreprinderile de profil şi/sau să 
optezi pentru continuarea studiilor, la liceu seral, în acelaşi domeniu (specializările 
tehnician chimist de laborator în industria de medicamente şi produse cosmetice 
sau tehnician în chimie organică). 
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Calificarea profesională:  
  

OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂŢI DE 
ALIMENTAŢIE 

 
 prof. Gabriela TOMA – Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi 

 prof. consilier şcolar Claudia RUSU – Liceul Tehnologic Economic de Turism 
Iaşi  

 

 
1. Cu ce se ocupă ospătarul (chelner) vânzător în unităţile de 

alimentaţie? 
 

Ospătarul asigură servirea consumatorilor cu produsele alimentare solicitate, într-
un local de alimentaţie publică. Serveşte la cererea 
consumatorilor preparate culinare, băuturi şi alte 
produse comestibile. Obiectivul minimal pe care–l 
urmăreşte este satisfacerea momentană a 
consumatorului, iar obiectivul maximal este să îl 
convingă pe acesta că, de fiecare dată când va reveni, va 
avea aceleaşi satisfacţii. Efectul astfel obţinut se va 
materializa în planul ridicat al încasărilor, în afluxul 
consumatorilor. Serviciul propriu zis constă în primirea 
clienţilor şi stabilirea relaţiei cu aceştia (salutul, 
pronunţarea numelui clientului, dacă este cunoscut, 
informarea lor sugestivă, verbală şi prin listă). 
Ospătarul asigură interfaţa dintre unitatea de 
alimentaţie publică şi consumatori. 

Activitatea de servire cuprinde ansamblul de 
metode, sisteme şi mijloace folosite pentru transportul, 
prezentarea şi oferirea spre consum a preparatelor 

culinare, de patiserie cofetărie şi a băuturilor, într-o unitate de alimentaţie publică. 
 
2. În ce constă pregătirea profesională? Ce voi învăţa să fac?  
 
În cei trei ani de învăţământ profesional, elevii vor acumula cunoştinţe atât din punct 

de vedere teoretic cât şi practic, 
privind următoarele aspecte: 

 Materii prime necesare 
realizării preparatelor culinare,  

 Sortimentul de preparate 
culinare, de patiserie cofetărie servite 
în unităţile de alimentaţie; 

 Echipamentul tehnologic 
folosit la realizarea acestora; 

 Tehnici şi metode de 
servire a consumatorilor în funcţie de 
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preparatele culinare comandate; 
 Aranjarea salonului de servire (mise-en-place-ului) 
 Comportamentul profesional faţă de în relaţia cu clienţii. 
 Ca atribuţii şi responsabilităţi: 
 Răspunde de activitatea legată de buna servire a consumatorilor; 
 Execută operaţii obişnuite necesare servirii ca : mise-en-place-ul în ordinea cerută 

de tehnica servirii (pentru micul dejun, dejun, cina rece sau caldă); 
 Execută debarasarea meselor după fiecare fel de mâncare; 
 Se îngrijeşte de strângerea bonurilor de masă şi încasează contravaloarea 

produselor comandate de consumator.  
 
3. Care sunt dotările de care dispune şcoala? 
 
Liceul Tehnologic Economic de Turism dispune de două laboratoare (spaţii) de 

Tehnica servirii, fiecare dintre acestea fiind amplasate în fiecare dintre cele două corpuri 
de clădire:  corpul A (str. Milcov, 11) şi corp B (str. Mircea cel Bătrân, nr. 12). 

Aceste laboratoare sunt dotate cu mobilier specific saloanelor de servire a clienţilor, 
din restaurantul clasic: 
mese, scaune şi cu un 
bar. De asemenea, există 
obiecte de inventar 
textil: feţe de masă, 
şervete asortate cu 
celelalte elemente de 
decor ale celor două 
laboratoare. In dotarea 
lor există de asemenea 
obiecte de inventar 
necesare servirii 
consumatorului: veselă 
de porţelan, faianţă, 
sticlă: farfurii, platouri, 
pahare şi veselă 
metalică. 

În aceste spaţii, 
elevii învaţă să realizeze 

mise-en-place-ul pentru diferite tipuri de mese şi să servească clienţii aplicând diferite 
sisteme de servire. 
 

Un alt spaţiu în care elevii se 
definesc din punct de vedere 
profesional este laboratorul de 
practică din str. Săulescu, unde, 
începând cu clasa a IX-a învaţă să 
realizeze preparate culinare şi de 
patiserie cofetărie şi apoi să le 
servească conform tehnicilor de 
servire specifice. Şi aici există o 
dotare specifică spaţiilor de 
producţie: utilaţe (cuptor, robot 
de bucatarie) feliator, mobilier 
specific şi vase de gătit şi 
ustensile. 
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4. Care sunt condiţiile medicale şi psihologice pentru practicarea acestei 
meserii? 

 
Cerinţe medicale: 
 Integritate anatomo-funcţională a membrelor inferioare şi superioare; 
 Rezistenţă fizică la ortostatism prelungit; 
 Integritate a tegumentelor mâinilor; 
 Acuitate vizuală normală; 
 Acuitate auditivă, vizual-cromatică, olfactivă, gustativă şi tactilă normale; 
 Vorbire normală. 
 
Cerinţe psihice: 
 Coordonate vizual-motrică; 
 Adaptabilitate la situaţii noi; 
 Stăpânire de sine; 
 Atenţie distributivă; 
 Memorie vizuală şi auditivă; 
 Rezistenţă la sarcini repetitive; 
 Aptitudine de a lucra cu oamenii; 
 Capacitate de a evalua şi a lua decizii; 
 Tip de personalitate: C.Î.S. Convenţional, Întreprinzător, Social – clasificare 

Holland. 
 
Activităţi fizice: 
 Lucru în picioare perioade lungi de timp; 
 Întindere, extensie corporală; 
 Folosirea mâinilor; 
 Ascultare,  
 Vorbire,  
 Mersul pe jos. 
 
5. Care vor fi condiţiile de muncă? 
 
Ca instrumente de lucru, ospătarul foloseşte diverse materiale auxiliare: şervet, 

blocnotes,creion, chibrit, carnet de plăţi, monedă divizionară, liste de preparate şi băuturi, 
borderou de plăţi şi bonuri de marcaj. Pentru serviciul propriu zis sunt necesare: tacâmuri, 
veselă, pahare, sticle, sifoane, platouri, cleşti, măsuţe pentru transportul preparatelor, 
masa de serviciu, mese pentru consumatori, scaune, flori, şerveţele, etc.  

Programul de lucru este de 8 ore/zi, zilele de repaus săptămânal acordându-se, de 
obicei, în cursul săptămânii, specificul activităţii solicitând funcţionarea unităţilor de profil 
şi în zilele de sâmbătă şi duminică. 

 
6. Care sunt operatorii economici/instituţiile publice partenere? 
 
În vederea parcurgerii programului de practică profesională, Liceul Tehnologic 

Economic de turism are încheiate acorduri de practică pe specificul activităţii de ospătar 
chelner vânzător cu: 

 
 Restaurant „Cavalerul Medieval”; 
 Select Grup; 
 Restaurant Ramada; 
 Restaurant Traian. 
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7. Ce pot să fac după terminarea pregătirii pentru ocupaţia de ospătar 
chelner vânzător în unităţi de alimentaţie? 

 
La absolvirea şcolii profesionale, în urma susţinerii proiectului de certificare a 

competenţelor profesionale, elevii se vor putea angaja la orice unitate de profil - unităţi de 
alimentaţie publică. 

Totodată, în paralel, proaspătul absolvent va putea continua studiile prin înscrierea 
la învăţământul seral, pentru a putea obţine diploma de Bacalaureat. 
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Calificarea profesională:  
  

STRUNGAR 

 
 prof. Agripina CONŢU – Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Paşcani 

 prof. Maria MARCU – Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Paşcani  

 
 

1. Descrierea profesiunii  

 

Calificarea de strungar asigură absolventului cunoştinţe teoretice de 
specialitate şi deprinderi practice în vederea deservirii diferitelor tipuri de 
strunguri şi reglării parametrilor regimului de aşchiere, pentru obţinerea unei 
game variate de produse, folosind SDV-uri, utilaje şi echipamente specifice 
tehnologiei de strunjire, ţinând seama de cerinţele de precizie şi calitate indicate în 
documentaţia 
tehnologică. 

Competenţele 
strungarului se referă, 
în general, la:  

- capacitatea de a 
cunoaşte şi de a 
respecta documentaţia 
tehnică /tehnologică şi 
de control necesară în 
activitatea curentă. 
 - capacitatea de a 

identifica, de a alege şi de a monitoriza parametrii regimului de 
aşchiere/tehnologici în funcţie de procedeul ales, materialele care se utilizează 
şi echipamentul existent. 

 - capacitatea de a identifica defectele apărute la piesele prelucrate sau la 
echipamentele folosite. 

 - rigurozitatea, corectitudinea şi acurateţea cu care respectă prescripţiile 
tehnologice. 

 - spiritul de observaţie, vigilenţa, responsabilitatea cu care efectuează verificarea 
calităţii execuţiei. 

 - operativitatea şi eficienţa cu care intervine pentru remedierea sau anunţarea 
defectelor. 

 
2. Pregătirea profesională   

 
a. Atribuţiile principale si sarcinile specifice: 

- pregătirea locului de muncă în vederea prelucrării prin aşchiere pe strunguri; 
- interpretarea şi utilizarea documentaţiei tehnice; 
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- alegerea şi utilizarea SDV-urilor şi echipamentelor de strunjire; 
- alegerea si monitorizarea parametrilor regimului de aşchiere; 
- pregătirea materialelor în vederea prelucrării prin aşchiere; 
- efectuarea operaţiilor de strunjire, în funcţie de caracteristicile constructive şi 

funcţionale ale piesei de prelucrat; 
- controlul pieselor prelucrate prin strunjire; 
- întreţinerea maşinilor specifice. 

 
b. Responsabilitatea postului: 

 Legat de sarcinile de serviciu: 
- Respectă procedurile privind asigurarea calităţii şi asigurarea ergonomică a 

locului de muncă; 
- Răspunde de respectarea termenelor de executare a operaţiilor desfăşurate; 
- Realizează produsele conform normelor de calitate; 
- Responsabilitatea realizării sarcinilor de serviciu este dată de atribuţiile de 

serviciu cuprinse în fişa postului; 
- Răspunde altor sarcini stabilite de şeful ierarhic direct şi care au legătură directă 

cu obiectivul postului ocupat. 
 

 Legat de disciplina muncii, răspunde de: 
- Îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate; 
- Păstrarea în bune condiţii a utilajelor şi utilizarea resurselor existente; 
- Respectarea prevederilor normativelor interne şi procedurilor de lucru 

privitoare la postul său; 
- Respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă, normelor de prevenire 

şi stingere a incendiilor şi de protecţie a mediului înconjurător. 
 

3. Dotările de care dispune şcoala  
 Activităţile de instruire teoretică şi practică se desfăşoară în cabinete şi 
laboratoare specializate, ateliere şcoală precum şi la  agenţii economici de profil 
din zonă. 

Cabinetele şi laboratoarele de specialitate sunt dotate cu: tehnologie 
computerizată, foto-copiator, machete funcţionale, panoplii cu scule, dispozitive şi 
mecanisme, mijloace de măsurare şi verificare specifice calificării. 

     
 
Atelierele de instruire practică sunt dotate cu maşini unelte şi SDV-uri 

specifice meseriei de strungar. 
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 Atelier de mecanică    Cabinet de studiu şi documentare 

   
Aprofundarea competenţelor profesionale dobândite în şcoală se realizează 

în cadrul stagiilor de pregătire practică desfăşurate la agenţii economici, cu care 
unitatea noastră şcolară este în parteneriat. 

Se oferă posibilităţi de cazare şi masă, şcoala având în dotare internat şi 
cantină care oferă servicii de calitate. Centrul de documentare al şcolii oferă 
elevilor posibilităşi de studiu individual. 

 

    
 
 
4. Cerinţe medicale şi psihologice pentru practicarea meseriei de strungar 
a. Cerinţe medicale 

- Sănătate fizică, energie 
- Acuitate vizuală şi auditivă normale 
- Rezistenţă la oboseală şi solicitări diverse 
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- Capacitatea de a lucra în poziţie verticală/în picioare, perioade 
îndelungate 

-  Precizie si acurateţe 
- Capacitate de a reacţiona rapid 
- Vedere clară de aproape 
- Dexteritate manuală şi putere musculară statică 
b. Cerinţe psihologice 
- Gândire analitică şi sintetică 
- Capacitatea de redare precisă a informaţiei 
- Spirit de observaţie 
- Atenţie concentrată la detalii 
- Echilibru nervos 
- Adaptarea la sarcini de lucru schimbătoare 
- Capacitatea de interpretare a documentaţiei de specialitate. 

Colegiul nostru are cabinet medical şi oferă asistenţă medicală prin 
cadre de specialitate  precum şi un cabinet de asistenţă psihologică ce oferă servicii 
permanente elevilor prin profesorul consilier şcolar. 

 
5. Condiţii de muncă 

Munca se desfăşoară în hale industriale/secţii/ateliere, unde se respectă 
condiţiile de microclimat industrial, ergonomia locului de muncă.    

Prin modernizarea tehnologiilor de prelucrare, agenţii economici oferă 
locuri de muncă dotate cu maşini moderne, care asigură condiţii de securitate şi 
sănătate în muncă. 
 
6. Operatorii economici/instituţiile publice partenere 

Principalul operator economic partener este SC. Electroputere VFU Paşcani, 
şcoala având tradiţie în colaborare de la înfiinţarea şcolii. 

Avem deschidere de colaborare şi cu alte unităţi de profil din oraş. 
  

      
 
7. Oportunităţi după terminarea şcolii profesionale 

La terminarea cursurilor şcolii profesionale, după susţinerea examenului de 
certificare a calificării  profesionale, absolvenţii au posibilitatea să se angajeze la 
diverşi operatori economici - cu precădere la cei unde şi-au aprofundat 
competenţele profesionale, dobândite în şcoală, în cadrul stagiilor de pregătire 
practică – dar pot urma şi cursurile liceale (învăţământ de zi sau seral) pentru 
completarea studiilor. 
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Calificarea profesională:  
  

SUDOR 

 
 prof. inginer Mihaela PRISACARIU – Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Târgu 

Frumos 

 
 

Calificarea SUDOR asigură dobândirea de deprinderi şi abilităţi necesare 
realizării de asamblări sudate din diferite materiale metalice, prin diferite 
procedee de sudare aplicând legislaţia 
şi reglementările privind securitatea 
şi sănătatea la locul de muncă, 
prevenirea şi stingerea incendiilor, 
asumându-şi responsabilităţi şi roluri 
în echipă, consolidându-şi atitudini de 
corectitudine, respect, încredere în 
forţele proprii, satisfacţie pentru 
lucrul bine făcut. 

- Pregătirea generală se 
realizează în unitatea de 
învăţîmânt cu cadre didactice 
foarte bine pregătite; 

- Pregătirea tehnică de bază  şi 
pregătirea teoretică specifică 
calificării se realizează atât în 
unitatea de învăţământ cât şi la agenţii economici, prin ore de teorie, ore de 
laborator şi ore de instruire practică, asigurându-se dobândirea 
competenţelor necesare pregătirii profesionale de specialitate; 

- Pregătirea profesională de specialitate, corespunzătoare calificării se 
realizează prin stagii de pregătire practică materializate în ore de instruire 
practică în atelierele şcolii precum şi la agenţii economici în condiţii reale 
de muncă. 

Elevii care urmează această calificare: 
- utilizează limbaj de specialitate în activităţile profesionale; 
- realizează îmbinări sudate prin diferite procedee de sudare ( cu flacăra de 

gaze, manuală cu electrozi înveliţi etc); 
- decupează piese metalice cu ajutorul surselor de căldură ( arc electric) prin 

tăiere, topire; 
- confecţionează şi repară articole din table; 
- respectă şi realizează controlul îmbinării  sudate prin diferite metode; 
- respectă şi aplică normele de sănătate şi securitatea muncii specific; 
- respectă instructiunile de folosire a echipamentelor cu care lucreaza; 
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- respectă şi aplică normele tehnice de securitate în muncă, de prevenire şi 
stingere a incendiilor specific locului de muncă. 

Şcoala dispune de: 
 cabinete de mecanică; 
 cabinete de industie textilă; 
 cabinete de mecanică; 
 cabinet de limba română; 
 cabinete de limbi străine; 
 cabinete de  matematică; 
 laborator  de informatică 
 laborator de  biologie; 
 laborator de  fizică; 
 laborator de chimie; 
 cabinet  de istorie – geografie; 
 cabinet de religie; 
 ateliere de mecanică; 
 ateliere de industrie textilă şi pielărie 
 bibliotecă. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laborator 
biologie 

 

 
Laborator 

chimie 

Laborator 
informatică 

Cabinet 
 lb. română 
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 Pentru practicarea acestei meserii trebuie să fii apt din punct de vedere 
medical şi din punct de vedere psihologic. 

- Programul de lucru va fi de 8 ore, 5 zile pe săptămână, cu pauze pentru 

servirea mesei. 

- Salarizarea este atractivă. 

- Se asigură echipament de protecţie individual. 

Ateliere  de 
mecanică 

Cabinet 
textile 

Atelier 
textile 
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- Instituţiile publice partenere cu care va colabora unitatea de învăţământ 

sunt:  

                   °     ÎNTREPRINDEREA INDIVIDUALĂ Zapodeanu Cătălin şi 
                   °     S.C. TEOVAL S.R.L 
       Formarea profesională va avea o durată de 3 ani şi te va iniţia prin stagiile de 
practică atât în şcoală cât şi la agentul economic partener în tainele meseriei de 
SUDOR. 
În urma absolvirii şcolii profesionale, veţi dobândi următoarele competenţe: 

- Comunicarea la locul de muncă; 

- Dezvoltarea personală în scopul obţinerii performanţei; 

- Igiena şi securitatea muncii; 

- Organizarea locului de muncă 

- Lucrul în echipă; 

- Satisfacerea cerinţelor clienţilor; 

- Sudarea materialelor prin diverse procedee; 

- Proceduri tehnice de aplicare a calităţii; 

- Respectarea normelor de securitate , prevenirea şi stingerea incendiilor 

specifice operaţiei de sudare 

           Absolvenţii ce dobândesc această calificare au posibilitatea angajării pe piaţa 
muncii, în cel mai scurt timp la finalizarea studiilor, datorită cererii de personal 
calificat în calificarea SUDOR, atât în ţară cât şi în străinătate. Pot să-şi continuie 
dacă doresc şi studiile  prin ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, 
asigurându-se astfel o dublă recunoştere: profesională şi academică.  

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
115 

Calificarea profesională:  
  

TÂMPLAR UNIVERSAL 

 
 prof. Monica TRUPINĂ – Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iaşi 

 prof. Ersilia COŞBUC – Liceul Tehnologic „Petru Poni” IaşI 

 prof. inginer Doina BULGARU – Liceul Tehnologic „Petru Poni” Iaşi 

 
 

Cu ce se ocupă? 

 

Lemnul este un material viu, fără de care nu putem trăi! 

Sub diferite forme, el este utilizat pentru realizarea diferitelor tipuri de mobilier, 

instrumente muzicale, ambarcaţiuni, jucării, instrumente de lucru, etc. 

Activităţile tâmplarului: 

- produce, decorează şi repară mobilă şi alte produse din lemn 

- îmbină, presează, asamblează, ajustează şi finisează obiecte de mobilier 

- execută şi montează parchet, ferestre, uşi, scări interioare; 

- lucrează în construcţii cu echipe mixte pentru case, poduri, garduri şi în alte 

domenii în care se foloseşte lemnul în combinaţie cu alte materiale; 

- sculptează obiecte ornamentale. 

Caracteristic acestei ocupaţii este faptul că sunt folosite de obicei ustensile şi 

echipamente manuale şi mecanice de dimensiuni mici.  

 

În ce constă pregătirea profesională? Ce voi învăţa să fac? 

Dacă vei dori să practici această meserie, vei învăţa să: 

 interpretezi desenul tehnic 

 realizezi desen tehnic şi/sau artistic  

 efectuezi calcule simple de apreciere a necesarului de materiale  



 
116 

 măsori şi tai materialul la cote bine stabilite 

 asamblezi elemente şi subansamble din lemn sau de lemn şi alte tipuri de 

materiale 

 finisezi ansamble şi subansamble din lemn  

 pregăteşti materialul lemnos în vederea executării sculpturilor 

 execuţi diferite operaţii mecanice 

 respecţi normele de protecţie şi securitate a muncii 

 

Toate aceste competenţe le vei obţine parcurgând, în 3 ani, programa şcolară, care 

cuprinde: 

- ore de cultură generală – cu precădere în anul I de studiu 

- ore de pregătire în specialitate: laboratoare tehnologice, instruire practică, stagii 

de pregătire practică la agenşi economici din domeniul fabricării mobilei. 

 

 
 

 

 

 
 Care sunt condiţiile medicale şi psihologice pentru practicarea acestei meserii? 

 

Pentru practicarea acestei meserii este nevoie de un aviz de la medicul de familie şi un 

aviz de la medicul de medicina muncii.  
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Care vor fi condiţiile de muncă? 

 

   Condiţiile de muncă sunt în conforme cu legislaţia în vigoare şi presupun: folosirea 

obligatorie a echipamentului de protecţie şi lucru, temperatura minimă de 20ºC, lumina 

naturală combinată cu artificială, ventilaţie în parametrii admişi de legislaţia în vigoare, 

zgomot în limitele admise de 40-50 dB. În spaţiile de lucru pot fi pulberi de praf şi 

uşoare mirosuri de acetonă. 

Care sunt operatorii economici parteneri? 

  Elevii şcolii profesionale, de la specializarea tâmplar universal vor face practică la 

partenerii noştri:  
ISPAL –IAŞI, S.C. MOBILĂ ŞI TAPIŢERIE, S.C. MOLDOMOBILA S.A. 

Unităţile respective pot fi totodată şi viitorii tăi angajatori. 
 

  
 

Ce pot să fac după terminarea şcolii profesionale? 

 
La absolvirea şcolii profesionale şi obţinerea certificatului de competenţe 

profesionale de nivel 3, poţi  opta pentru continuarea studiilor (la liceu seral) în acelaşi 

domeniu (specializările tehnician fabricarea produselor din lemn, tehnician design 

mobilier şi amenajări interioare) sau/şi să te angajezi la întreprinderile de profil, sau poţi 

să-ţi dezvolţi propria afacere în domeniu. 
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Calificarea profesională:  
  

TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 

 
 prof. inginer Valentina BOIDACHE – Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iaşi 

 

 
Meseria de tinichigiu este o artă.  
Arta de a suda, de a pregăti suprafeţele pentru vopsire, de a chitui, de a 

şlefui, şi în final de a vopsi. 
Se spune că,  un retuş este perfect atunci când nu se vede nimic. 
 
Ce voi învăţa? 
 să depistez  defectele cadrului şi caroseriei prin procedee moderne 

(ca la ecograf); 
 

 
 

 să execut operaţii de îndreptare a materialelor aprofundând 
tehnologii de lăcătuşerie  
 

 să sudez prin diferite metode şi procedee: sudarea electrică cu arc,                
sudarea cu flacară de gaze, procedee moderne de sudare 

 
 

 să pregătesc suprafaţa metalică înainte de vopsire (şlefuire, 
grunduire, chituire, finisare) 
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O pregătire bine efectuată, este  baza unei vopsiri “strălucitoare” şi 

înseamnă jumătate de muncă făcută. 
 
 să stabilesc nuanţele culorii 

 

 
 şi în final să vopsesc manual şi mecanic 

 

            
 
 

 În această meserie  îndemânarea şi experienţa joacă un  rol deosebit 
 

 În final, contează  rezultatul. 
 

        

PAINTBOX
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În atelierele modernizate, bine iluminate, dotate cu instalaţii de ventilare, cu 
maşini de şlefuire cu aspiraţie etc., nu există probleme de sănătate. 

 
Agenţii economici parteneri sunt service-urile auto, dar şi unităţi unde se 

efectuează operaţii de sudare-vopsire (construcţii, confecţii metalice, etc.). 
Amintim aici pe cei mai importanţi: SC BRAS CONCESIONAR RENAULT SRL, SC 
CASA AUTO SRL, SC CAREMIL SA (DACIA), SC BMT ROMANIA SRL, GRUPUL DE 
FIRME CONEX  SA.   
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Calificarea profesională:  

ZIDAR, PIETRUITOR, TENCUITOR 

 
 prof.  Paula-Lorela  BIANCU – Liceul Tehnologic Hârlău 

 prof. consilier şcolar Marinela MUNTEANU – Liceul Tehnologic Hârlău 

 
         
Care sunt sarcinile principale aferente ocupaţiei de zidar ? 
 
• Execută elemente de construcţii (pereţi portanţi, ne-portanţi, stâlpi, arce,bolţi, 
cupole, canale, cămine,etc.) din zidării de complexităţi diferite folosind pietre 
naturale sau artificiale; 
• Aşează pietrele în rânduri orizontale şi le îmbină după anumite reguli, folosind 
un liant pentru legarea acestora; 
• Verifică şi corectează defectele de construcţii pentru a asigura calitatea acestora; 
• Aprovizionează locul de muncă cu materiale, scule, unelte, dispozitive şi utilaje 
necesare;  

 
• Pregăteşte sculele, dispozitivele şi utilajele pentru lucru, prepară mortarele 
pentru zidării şi tencuieli; 
• Pregăteşte suprafeţele elementelor de construcţii din zidărie de cărămidă sau 
beton, în vederea tencuirii; 
• Execută tencuiala elementelor de construcţii prin aplicarea succesivă a mai 
multor straturi de mortar cu caracteristici fizice şi tehnice specifice care să asigure 
calitatea; 
• Măsoară şi trasează amplasamentul lucrărilor de executat; 
• Execută lucrări de reabilitare, modernizare şi aducere a clădirilor la o stare de 
funcţionare bună, prin lucrări de reparaţii de zidării şi tencuială; 
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• Utilizează informaţiile din planurile şi detaliile de execuţie şi efectuează calcule 
matematice simple care se referă la lucrările de zidării şi tencuieli; 
• Identifică riscurile care ar putea să apară în timpul execuţiei lucrării pentru a le 
putea elimina; 
• Asigură şi identifică starea echipamentelor de lucru: integritate, grad de uzură, 
stare de curăţenie, stare de funcţionare; 
• Execută lucrări de demolare cu mijloace fixe şi asigură recuperarea materialelor 
refolosibile; 
• Revizuieşte întreaga lucrare pentru a evalua calitatea acesteia din punct de 
vedere tehnic şi economic. 
 

 
 
În ce context se desfăşoară munca de zidar ? 
 
• Majoritatea activităţilor se desfăşoară în spaţiu neprotejat: (şantier sau locuinţă); 
există posibilitatea expunerii la frig, umezeală, praf; 
• Cele mai multe sarcini sunt structurate şi repetitive, executate sub presiunea 
timpului; 
• De obicei munca se desfăşoară după un orar fix; 
• Nu are foarte mare liberate de decizie, dar suportă consecinţele erorilor; 
• Poate apărea riscul de accidentare prin traumatisme mecanice. 
 
Care este nivelul de educaţie şi calificare necesar pentru ocupaţia de 
zidar ? 
 
Pentru ocupaţia de zidar sunt necesare studii medii de specialitate sau şcoală 
profesională. De asemenea, sunt necesare anumite cunoştinţe, deprinderi şi 
aptitudini. 
 
Cunoştinţe referitoare la: 
 
• Construcţii 
• Inginerie şi tehnologie 
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• Matematică 
• Siguranţă publică şi securitate 
 
Tipuri de deprinderi 
 
• Deprinderi de rezolvare a problemelor 
• Deprinderi de muncă cu sisteme tehnice 
• Deprinderi de gestionarea resurselor 
 
Aptitudini 
 
• Dexteritate manuală 
• Fermitate braţ – mână 
• Viteza ajustării răspunsului în funcţie de stimul şi a mişcării mâinii, a 
încheieturilor, a degetelor 
• Rezistenţă fizică 
• Echilibru 
 
Surse ale satisfacţiei profesionale 
 
• Independenţa în muncă 
• Munca în echipă 
• Supervizarea 
 

Practicantul unei astfel de ocupaţii ar trebui să fie o persoană orientată spre 
acţiune, conştiincioasă şi serioasă, foarte riguroasă în realizarea sarcinilor, 
capabilă să se adapteze la sarcini de lucru schimbătoare, să aibă capacitatea de a 
judeca şi acţiona în mod independent. 
 
Categoria de salarizare 
 
Ocupaţia de zidar poate fi plătită cu de 3-4 ori salariul minim pe economie. 
 
Ocupatii similare: 
• Mozaicar – faianţar 
• Montator placi interioare şi exterioare 
 
De ce este necesară calificarea profesională ? 
 
 Asigură o bază largă de cunoştinţe; 

 Dezvoltă competenţele necesare angajării; 

 Validează competenţele de bază, tehnice şi ocupaţionale; 

 Asigură recunoaşterea competenţelor indiferent de modul în care au fost 

dobândite; 

 Asigură legătura între educaţie, formare profesională şi sectorul economic; 

 Asigură posibilitatea de a beneficia de drepturile egale la educaţie. 
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Care sunt avantajele calificării profesionale? 
 
 Adaptarea angajatului la cerinţele postului sau ale locului de muncă; 

 Dobândirea calităţilor necesare realizării sarcinilor postului; 

 Actualizarea cunoştinţelor şi deprinderilor specifice postului şi locului de 

muncă şi perfecţionarea pregătirii profesionale pentru ocupaţia de bază; 

 Creşterea flexibilităţii şi stabilităţii angajaţilor; 

 Creşterea satisfacţiei pe post (cu condiţia ca angajaţii să fie incurajaţi să 

pună în practică cunoştinţele şi abilităţile dobândite); 

 Creşterea perspectivelelor de promovare a angajaţilor; 

 Reconversia profesională determinată de restructurări socioeconomice; 

 Dobândirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procedee moderne, 

necesare pentru realizarea activităţii profesionale; 

 Prevenirea riscului şomajului; 

 Promovarea în muncă şi dezvoltarea carierei profesionale; 

 Facilitează transferul şi utilizarea calificărilor în diferite ţări şi sisteme 

educaţionale şi de formare. 
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Calificarea profesională:  
  

ZUGRAV, IPSOSAR, VOPSITOR, TAPETAR 

 
 prof. inginer Rodica DUMITRU – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi 

 prof. inginer Andreia AMARANDEI – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Iaşi 

 
 

Zugravul, ipsosar, vopsitor, tapetar este muncitorul în construcţii, a cărui 
activitate se compune din realizarea finisajelor.  

 
 Lucrările de finisaj prin care se aplică pe suprafaţa elementelor de 
construcţie un strat subţire dintr-o suspensie de pigmenţi în apă se numesc 
zugrăveli.  
 
 Dacă stratul este alcătuit dintr-o suspensie de pigmenţi în ulei sau emulsii 
de liant în apă, lucrările de finisaj se numesc vopsitorii. 
 
 Finisarea suprafeţelor se poate face şi prin tapetare.  
 
 Toate aceste lucrări se execută în scopul protejării hidrofuge, ignifuge şi 
anticorozive a suportului pe care se execută. 
 
 De asemenea, executarea zugrăvelilor, tapetărilor şi vopsitoriilor se face în 
scopul menţinerii suportului în condiţii de igienă şi pentru a crea un aspect 
decorativ. 
 

Meseria Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar face parte din domeniul de 
formare profesională construcţii, instalaţii şi lucrări publice, şi se ocupă cu 
formarea următoarelor competenţe profesionale: 

 identificarea materialelor de bază, folosite la lucrările de zugrăveli 
ipsoserii, tapetări şi vopsitorii,  

 pregătirea suprafeţelor pentru lucrări de zugrăveli şi vopsitorii 
simple şi de calitate superioară,  

 prepararea soluţiilor simple de lucru,  
  aplicarea şi prelucrarea straturilor suport pentru executarea 

vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor speciale,  
 executarea vopsitoriilor de calitate superioară şi a zugrăvelilor 

speciale,  executarea lucrărilor complete de zugrăveli de calitate 
superioară şi vopsitorii obişnuite în ulei,  

 efectuarea lucrărilor de tapetări şi ipsoserii. 

Condiţiile medicale şi psihologice necesare pentru practicarea acestei 
meserii sunt: 

 integritate anatomică şi funcţională a aparatului locomotor 
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 aptitudinea  de a lucra la înălţime 
 riscul de a inhala  diverse pulberi şi aerosoli iritanţi de la soluţiile aplicate 
 capacitatea de a rezista la efectuarea unor mişcări repetate, ample şi forţate 
 aptitudinea de a lucra în echipă 

Condiţiile de muncă pentru efectuarea acestei meserii sunt cele specifice 
şantierelor de construcţii: zugravul  lucrează de regulă în interiorul clădirilor ferit 
de intemperii şi frig însă poate avea şi lucrări în  aer liber, în cazul executării unor 
tencuieli sau finisaje exterioare. 

Operatorii economici / instituţiile publice partenere unde îşi desfăşoară  
stagiul de instruire practică elevii de la meseria Zugrav, ipsosar, vopsitor, tapetar 
sunt: UNIVERSITATEA TEHNICĂ “GHEORGHE  ASACHI”, SC  CRIS CRISCO SRL, SC 
CONEST  SRL. 

 

  
 

La finalizarea  celor 3 ani de învăţământ profesional în acest domeniu, elevii 
vor obţine competenţe profesionale pentru meseria respectivă şi pot opta pentru 
angajarea la o firmă de construcţii pe piaţa muncii sau pot opta pentru continuarea 
studiilor în clasa a XI-a a învăţământului liceal. 
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Ghidul OŞP la număr aniversar 

 
 prof. consilier şcolar Doru - Valentin VLASOV – Centrul Judeţean de Asistenţă 

Psihopedagogică, Iaşi 

 
 

În anul 1985, Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi, în colaborare cu Laboratul 
de Orientare Şcolară şi Profesională, edita „Îndrumătorul de orientare şcolară şi 
profesională”, acesta fiind începutul realizării unor materiale cu caracter 
informativ şi metodologic privind orientarea şcolară şi profesională şi activitatea 
educativă. 

Istoricul apariţiilor Ghidului, până la numărul 20/2008 a fost prezentat în 
Ghidul informativ de orientare şcolară şi profesională nr. 21/2011, care 
marchează trecerea la o nouă structură a conţinuturilor, accentul fiind pus pe 
prezentarea unităţilor de învăţământ liceal din judeţul Iaşi şi a specializărilor din 
cadrul filierei tehnologice.  

La aniversarea a 30 de ani de la prima apariţie şi a celui de-al 25-lea număr, 
vom trece în revistă ultimele volume publicate. 

25 
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 Ghid informativ de orientare şcolară şi profesională nr. 21/2011 
 

 
 
COORDONATORI: 
Liliana Romaniuc – inspector şcolar general 
Elena-Manuela Vlasie – director C.J.R.A.E. 
 
RESPONSABIL NUMĂR: 
Doru-Valentin Vlasov – C.J.A.P.P. 
 
AUTORI: 
Dan Butnaru – C.J.A.P.P. 
Anca Hardulea – C.J.A.P.P. 
Alina-Elena Vasilescu – C.J.A.P.P. 
Elena-Manuela Vlasie – C.J.R.A.E 
Doru-Valentin Vlasov – C.J.A.P.P. 
 
Nicoleta Munteanu, Anda Boţoiu – Colegiul Naţional 
Iaşi 
Doina Doroftei, Cristina Pălimariu – Colegiul Naţional 
„Mihai Eminescu” Iaşi 
Camelia Gavrilă, Roxana Axinte, Camelia Tamaş, Alin-
Ionuţ Pricop – Colegiul „Costache Negruzzi” Iaşi 
Constantin Chirilă, Doina Carapanu, Oana Chiru, Ines 
Toader – Colegiul Naţional „Garabet Ibrăileanu” Iaşi 
Nelu Turorache, Magdalina Ioachim, Beatrice-
Manuela Coţofanu, Cristina Timu, Gabriela Cojocaru –
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” Iaşi 
Daniela Iluca, Daniel Andrei – Colegiul Naţional „Emil 
Racoviţă” Iaşi 
Carmen Dimitriu, Claudia Popescu – Colegiul Naţional 
„Mihail Sadoveanu” Paşcani 

CUPRINS 
 

 Cum alegem liceul potrivit 
sau despre decizie 

 Ghidurile de orientare 
şcolară şi profesională – 
scurt istoric 
 

Prezentarea unităţilor liceale din 
judeţul Iaşi 

 
 Colegiul Naţional Iaşi 
 Colegiul Naţional “Mihai 

Eminescu” Iaşi 
 Colegiul “Costache Negruzzi” 

Iaşi 
 Colegiul Naţional “Garabet 

Ibrăileanu” Iaşi 
 Liceul Teoretic “Vasile 

Alecsandri” Iaşi 
 Colegiul Naţional “Emil 

Racoviţă” Iaşi 
 Colegiul Naţional “Mihail 

Sadoveanu” Paşcani 
 Liceul teoretic “Ştefan cel 

Mare” Hârlău 
 Liceul Teoretic “Alexandru 

Ioan Cuza” Iaşi 
 Liceul Teoretic “Dimitrie 

Cantemir” Iaşi 
 Liceul Teoretic “Miron 

Costin” Iaşi 
 Colegiul “Richard 

Wurmbrand” Iaşi 
 

Monografii profesionale 
 

 Tehnician în telecomunicaţii 
 Tehnician operator 

procesare text/imagine 
 Tehnician mecatronist 
 Tehnician operator tehnică 

de calcul 
 Tehnician designer mobilă şi 

amenajări interioare 
 Tehnician desenator pentru 

construcţii şi instalaţii 
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Aurel Neicu, Liliana Bulgagiu, Anda Georgescu – 
Liceul Teoretic „Ştefan cel Mare” Hârlău 
Alexandru Guţă, Ariadna Maximiuc, Alina Paviliuc – 
Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi 
Corina Hudiţă, Ana-Irina Iorga, Anca Uriciuc, Ioan 
Cucuteanu – Liceul Teoretic „Dimitrie Cantemir” Iaşi 
Viorica Dobre, Genovica Vulpoi, Mirela Pintilie, 
Geanina Honceriu – Liceul Teoretic „Miron Costin” Iaşi 
Cristian-Ovidiu Lucaci – Colegiul „Richard 
Wurmbrand” Iaşi 
Ghiţă Trandafir, Ecaterina Lombadă, Luminiţa Guzu, 
Nicoleta Paşalău – Colegiul Tehnic de Electronică şi 
Telecomunicaţii Iaşi 
Amelia Cişman, Geogeta Cadar, Luminţa Agachi – 
Colegiul Tehnic „Dimitrie Leonida” Iaşi 
Mihaela Cenuşă, Doiniţa Bulgaru, Aurica Pop – Grupul 
Şcolar „Constantin Brâncuşi” Iaşi 
Cristina Voicu, Mihaela Apostu, Petronela-Gabriela 
Simion, Adina Ursache, Manuela Tudose – Grupul 
Şcolar de Transporturi CF Iaşi 
Ersilia Coşbuc, Lăcrămioara Burlică – Grupul Şcolar 
„Radu Cernătescu” Iaşi 
Maria Grigoraş, Lorenzina Simiuc, Liliana Zahariuc, 
Aurora Diaconiţa, Aurel Hodorogea – Colegiul Tehnic 
„Gheoghe Asachi” Iaşi 
Marilena Căpriţă, Cristina Morăraşu – Colegiul 
Economic Administrativ Iaşi 
Claudia Călin, Ema Epureanu – Colegiul Tehnic „Ioan 
C. Ştefănescu” Iaşi 
Cristina-Mihaela Baciu, Andra Cobzaru – Colegiul 
Agricol şi de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” 
Iaşi 
Silvia Păduraru, Gabriela Roşu – Liceul Economic 
„Nicolae Iorga” Paşcani 
 
(NOTĂ: nominalizările sunt făcute în ordinea în care 
apar în Ghid materialele realizate, respectându-se 
denumirea unităţilor şcolare din anul apariţiei 
numărului) 
 
TEHNOREDACTARE: 
Doru-Valentin Vlasov 
 
COPERTA: 
Irina-Valentina Vlasov 
Doru-Valentin Vlasov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tehnician în instalaţii 
electrice 

 Tehnician ecolog şi protecţia 
calităţii mediului 

 Tehnician chimist de 
laborator 

 Tehnician în construcţii şi 
lucrări publice 

 Tehnician proiectare CAD 
(computer aided design) 

 Tehnician prelucrarea 
lemnului 

 Tehnician în activităţi 
economice 

 Tehnician în gastronomie 
 Tehnician în agricultura 

ecologică 
 Organizator banqueting 
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Ghid informativ de orientare şcolară şi profesională Nr. 22/2012 
 

 
 
COORDONATORI: 
Elena-Manuela Vlasie – director C.J.R.A.E. 
Anca Hardulea – coordonator C.J.A.P.P. 
Doru-Valentin Vlasov – C.J.A.P.P. 
 
AUTORI: 
Dan Butnaru – C.J.A.P.P. 
Anca Hardulea – C.J.A.P.P. 
Alina-Elena Vasilescu – C.J.A.P.P. 
Elena-Manuela Vlasie – C.J.R.A.E 
Doru-Valentin Vlasov – C.J.A.P.P. 
 
Cristina Timofte, Liliana Vârgă – Liceul de 
Informatică „Grigore Moisil” Iaşi 
Carmen-Elena Apostol, Mihaela Anuşca, Dana-Elena 
Lupuleasa, Radu Luchian, Adriana Apostol – Liceul 
Teoretic „Miron Costin” Paşcani 
Emilia Talpalaru, Timofti Moroi, Nina Asproiu – 
Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu Frumos 
Petru-Doru Balan, Ionel Dumea, Camelia Axinte, 
Doina Toană – Liceul Teoretic „Bogdan Vodă” 
Hălăuceşti 
Coca Codreanu, Claudiu Dascălu, Aurora Enache, 
Maria Tomulescu – Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” 
Răducăneni 
Mihaela Ungureanu, Viorica Codreanu, Elena Mănucă, 
Cătălina Rotaru, Daniel Răduianu – Şcoala Normală 
„Vasile Lupu” Iaşi 
Dana-Luise Barnea, Nicoleta-Camelia Amariţei, 

CUPRINS 
 

 Decizia cu privire la traseul 
educaţional postgimnazial 
potrivit  
 

Prezentarea unităţilor 
liceale din judeţul Iaşi (II) 

 

Licee teoretice 
 

 Liceul de Informatică 
„Grigore Moisil” Iaşi  

 Liceul Teoretic „Miron 
Costin” Paşcani  

 Liceul Teoretic „Ion Neculce” 
Târgu Frumos”  

 Liceul Teoretic „Bogdan 
Vodă” Hălăuceşti 

 Liceul Teoretic “Lascăr 
Rosetti” Rosetti 
 
 

Licee vocaţionale 
 

 Şcoala Normală „Vasile 
Lupu” Iaşi  

 Colegiul Naţional de Artă 
„Octav Băncilă” Iaşi  

 Liceul cu Program Sportiv 
Iaşi  
 

Monografii profesionale 
(II) 

 
 Tehnician analize produse 

alimentare  
 Tehnician designer 

vestimentar  
 Tehnician electrician 

electronist auto 
 Tehnician electronist  
 Tehnician hidrometereolog  
 Tehnician horticultor  
 Tehnician în agricultură  
 Tehnician în industria 

pielăriei  
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Ramona Brucăr, Dana Dumitrache – Colegiul Naţional 
de Artă „Octav Băncilă” Iaşi 
Gheoghiţă Ilie, Făniţa Cepoi, Sorin Andrei – Liceul cu 
Program Sportiv Iaşi 
Ramona Uşurelu, Agnes Hriscu – Colegiul Agricol şi 
de Industrie Alimentară „Vasile Adamachi” Iaşi 
Mihaela Cojocaru, Geta Toma – Grupul Şcolar „Mihai 
Busuioc” Paşcani 
Ştefan Chichirău, Rodica Purcariu, Sandu Irina – 
Colegiul Tehnic „Mihail Sturdza” Iaşi 
Liliana Diaconu, Simona Moraru – Grupul Şcolar 
„Dumitru Mangeron” Iaşi 
Cornelia Bucur, Rodica Dumitru – Colegiul Tehnic 
„Gheoghe Asachi” Iaşi 
Sebastian-Spiridon Beilic, Gabriela Blanaru – Liceul 
Agricol „Ştefan cel Mare” Cotnari 
Elena Cătărău, Zîna Boaru – Grupul Şcolar Agricol 
„Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei 
Elena Ştifii, Tatiana Macarov – Liceul Tehnologic 
„Petru Rareş” Târgu Frumos 
Cristina Gogan – Liceul Teoretic „Ion Neculce” Târgu 
Frumos 
Mariana Pintrinjăl – Liceul Tehnologic „Virgil 
Madgearu” Iaşi 
Maricica Matei, Daniela-Speranţa Robotă – Grupul 
Şcolar „Nicolina” Iaşi 
Mihaela Gorgan, Ionela Cazacu, Tatiana Panţiru – 
Grupul Şcolar „Anghel Saligny” Iaşi 
Marilena Căpriţă, Violanda-Cristina Morăraşu – 
Colegiul Economic Administrativ Iaşi 
Irina-Adriana Butnaru, Mioara-Claudia Rusu – Grupul 
Şcolar Economic de Turism Iaşi 
Gianina-Leora Popescu, Loreta Pintilie, Anişoara-
Violeta Chelaru – Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi 
Dumitru Hriscu – Grupul Şcolar Tehnic Hârlău 
Liliana Bulgagiu – Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” 
Hârlău 
Violeta Mărîi – Grupul Şcolar Agricol Mihail 
Kogălniceanu” Miroslava 
Constantin Pîrîială, Mihaela Pîrîială, Ionuţ Mardare – 
Liceul Teoretic „Lascăr Rosetti” Răducăneni 
Lidia Bârcă, Viorica Manolache, Adelina-Ramona 
Ştefan – Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi 
Viorel Bejan, Oana Ursu – Colegiul Tehnic de 
Transporturi CF Iaşi 
 
(NOTĂ: nominalizările sunt făcute în ordinea în care 
apar în Ghid materialele realizate, respectându-se 
denumirea unităţilor şcolare din anul apariţiei 
numărului) 
 
TEHNOREDACTARE: 
Doru-Valentin Vlasov 
 
COPERTA ŞI PREZENTAREA GRAFICĂ: 
Doru-Valentin Vlasov 

 
 

 Tehnician în industria 
alimentară  

 Tehnician în automatizări  
 Tehnician instalator pentru 

construcţii  
 Tehnician în industria 

alimentară  
 Tehnician în automatizări  
 Tehnician instalator pentru 

construcţii  
 Tehnician în administraţie  
 Tehnician în achiziţii şi 

contractări  
 Tehnician în industria textilă  
 Brutar-patiser-preparator 

paste făinoase  
 Tehnician în turism  
 Tehnician proiectant CAD 
 Tehnician veterinar  
 Tehnician zootehnist  
 Coafor stilist 
 Tehnician transporturi 
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Ghid informativ de orientare şcolară şi profesională – Nr. 23/2013 
 

 
 
COORDONATORII SERIEI: 
Camelia Gavrilă – inspector şcolar general 
Elena-Manuela Vlasie – director C.J.R.A.E. 
Anca Hardulea – coordonator C.J.A.P.P. 
 
COORDONATOR VOLUM: 
Doru-Valentin Vlasov – C.J.A.P.P. 
 
AUTORI: 
Elena-Manuela Vlasie –C.J.R.A.E. 
Doru-Valentin Vlasov, Dan Butnaru, Anca 
Hardulea, Alina-Elena Vasilescu – C.J.A.P.P. 
 
Anda Tănase, Carmen Avram – Colegiul Tehnic 
„Gheorghe Asachi” Iaşi 
Liliana Centea, Vasile Sofron, Cecilia Ungureanu – 
Colegiul Tehnic de Căi Ferate „Unirea” Paşcani 
Gabriela Ţiplic, Crina Ciobanu, Violanda-Cristina 
Morăraşu – Colegiul Economic Administrativ Iaşi 
Mihaela Ţurcănaşu, Daniela Livadaru – Liceul 
Tehnologic „Virgil Madgearu” Iaşi 
Dolores Voinea, Claudia Călin – Colegiul Tehnic 
„Ioan C. Ştefănescu” Iaşi 
Ştefan Chichirău, Irina Zamfirescu – Colegiul 
Tehnic „Mihail Sturdza” Iaşi 
Corina Gheorghiu, Mihaela Gherasim, Daniela 
Gontineac – Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru 
Haret” Iaşi 
Nicoleta-Doina Paşalău, Sergiu Doboş  – Colegiul 
Tehnic de Electronică şi Telecomunicaţii Iaşi 

CUPRINS 
 

Argument 
 

 „Liceul tehnologic – un prim pas 
spre viitoarea profesiune” 
 

Studiu  
introductiv 

 
 „Orientarea şcolară şi 

profesională şi nevoia de 
informaţii”   
 

Prezentarea unităţilor 
liceale din judeţul Iaşi 

 
 „Învăţământul liceal ieşean – 

arc peste timp”  
 Colegiul Tehnic „Gheorghe 

Asachi” Iaşi  
 Colegiul Tehnic de Căi Ferate 

„Unirea” Paşcani  
 Colegiul Economic 

Administrativ Iaşi  
 Liceul Tehnologic „Virgil 

Madgearu” Iaşi 
 Colegiul Tehnic „Ioan C. 

Ştefănescu” Iaşi  
 Colegiul Tehnic „Mihail 

Sturdza” Iaşi 
 Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru 

Haret” Iaşi  
 Colegiul Tehnic de Electronică 

şi Telecomunicaţii Iaşi  
 Colegiul Tehnic „Ion Holban” 

Iaşi 
 Palatul Copiilor Iaşi  

 
Monografii profesionale 

 
 „Învăţământul tehnic şi 

profesional – o alternativă de 
viitor”  

 Tehnician agronom  
 Tehnician în activităţi 

economice  
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Ioana Constantinescu, Lidia Bârcă, Viorica 
Manolache – Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi 
Constantin Şerban, Mihaela Gâdei – Palatul 
Copiilor Iaşi 
Maria Chelaru – Liceul Tehnologic Fântânele 
Lenuţa Deleanu – Liceul Tehnologic Plugari 
Corina Ciopraga, Georgiana Ulea – Colegiul Tehnic 
de Căi Ferate „Unirea” Paşcani 
Liliana Diaconu, Simona Moraru – Liceul 
Tehnologic „Dumitru Mangeron” Iaşi 
Adrian Zvorişteanu – Liceul Tehnologic UCECOM 
„Spiru Haret” Iaşi 
Filomena Macovei, Nicoleta Tamaş – Liceul 
Tehnologic Vlădeni 
Rodica Sfârlos, Irina Sandu – Colegiul Tehnic 
„Mihail Sturdza” Iaşi 
Luminiţa Guzu – Colegiul Tehnic de Electronică şi 
Telecomunicaţii Iaşi 
 
(NOTĂ: nominalizările sunt făcute în ordinea în 
care apar în Ghid materialele realizate, 
respectându-se denumirea unităţilor şcolare din 
anul apariţiei numărului) 
 
COPERTA: 
Mirela Grigore 
 
TEHNOREDACTAREA ŞI PREZENTAREA 
GRAFICĂ: 
Doru-Valentin Vlasov 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tehnician electromecanic  
 Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii  
 Tehnician prelucrări mecanice  
 Tehnician prelucrări pe maşini 

cu comandă numerică  
 Tehnician operator tehnică de 

calcul   
 

Addenda 
 

 „Unităţi liceale nou înfiinţate” 
 Colegiul Tehnic de Electronică 

şi Telecomunicaţii „Gheorghe 
Mârzescu” Iaşi  

 Liceul Tehnologic de 
Mecatronică şi Automatizări 
Iaşi  

 Liceul Tehnologic „Petru Poni” 
Iaşi  

 Colegiul Tehnic de Transporturi 
şi Construcţii Iaşi   
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Ghid informativ de orientare şcolară şi profesională – Nr. 24/2014 
 

 
 
COORDONATORII SERIEI: 
Camelia Gavrilă – inspector şcolar general 
Elena-Manuela Vlasie – director C.J.R.A.E. 
Anca Hardulea – coordonator C.J.A.P.P. 
 
COORDONATOR VOLUM: 
Doru-Valentin Vlasov – C.J.A.P.P. 
 
AUTORI: 
Elena-Manuela Vlasie –C.J.R.A.E. 
Dan Butnaru, Anca Hardulea, Alina-Elena Vasilescu,  
Doru-Valentin Vlasov – C.J.A.P.P. 
 
Mihaela Toma, Daniela Robotă – Liceul Tehnologic de 
Mecatronică şi Automatizări Iaşi 
Vasile Cătărău, Gabriela Truşi, Ion Crîşmaru – Liceul 
Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei 
Carmen-Beatrice Zelinschi, Anca Daraban, Alina 
Ţicău – Colegiul Agricol şi de Industrie Alimentară 
„Vasile Adamachi” Iaşi 
Mihaela Poroh, Lăcrămioara Tufescu, Anca Roznovan, 
Cristiana Voicu – Colegiul Tehnic de Transporturi şi 
Construcţii Iaşi 
Liliana Brînzanu, Gabriela Păcular, Nicoleta Tamaş, 
Daniela Ţifui – Liceul Tehnologic Vlădeni 
Liliana Rujanu, Renata Dornescu, Gabriela Gavriluţă, 
Mihaela Vatamanu, Gicu Caiter – Liceul Tehnologic 
Holboca 

CUPRINS  
 

Argument 
 

 “Consilierea pentru carieră a 
elevilor” 
 

Studiu intoductiv 
 

 “Distribuţia opţiunilor şcolare 
şi profesionale ale elevilor de clasa a 
VIII – a” 

 

Prezentarea unităţilor şcolare 
 

 “Învăţământul tehnic şi 
profesional ieşean – 
continuitate şi devenire” 

 Liceul Tehnologic de 
Mecatronică şi Automatizări 
Iaşi  

 Liceul Tehnologic “Haralamb 
Vasiliu” Podu Iloaiei  

 Colegiul Agricol şi de 
Industrie Alimentară “Vasile 
Adamachi” Iaşi  

 Colegiul Tehnic de 
Transporturi şi Construcţii 
Iaşi  

 Liceul Tehnologic Vlădeni  
 Liceul Tehnologic Holboca  
 Colegiul Tehnic “Dimitrie 

Leonida” Iaşi  
 Liceul Tehnologic “Mihai 

Busuioc” Paşcani  
 Liceul Tehnologic Hârlău  
 Liceul Tehnologic Economic 

de Turism Iaşi  
 Liceul Tehnologic “Petru 

Poni” Iaşi  
 

Calificări profesionale 
 

  „Introducere” 
 Agricultor culturi de câmp 
 Confecţioner produse textile 
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Mihaela-Narcize Cadiş, Lavinia Moisuc-Nani, 
Georgeta Daneş, Ciprian Ghimici – Colegiul Tehnic 
„Dimitrie Leonida” Iaşi 
Cojocaru Mihaela, Valeria Dutcă – Liceul Tehnologic 
„Mihai Busuioc” Paşcani 
Paula-Lorena Iancu, Manuela-Nicoleta Coman, 
Marinela Munteanu – Liceul Tehnologic Hârlău 
Iuliana Ţugui, Marilena Haraga, Mioara-Claudia Rusu 
– Liceul Tehnologic Economic de Turism Iaşi 
Monica Trupină, Ersilia Coşbuc, Doina Bulgaru, 
Constantin Hrib , Lăcrămioara Burlică– Liceul 
Tehnologic „Petru Poni” Iaşi 
Camelia Adumitroaiei, Adriana Ungureanu – Liceul 
Tehnologic Plugari 
Liana-Dolores Voinea, Carmen Caramarcu, Mariana 
Mereuţă – Colegiul Tehnic „Ioan C. Ştefănescu” Iaşi 
Maricica Matei – Liceul Tehnologic de Mecatronică şi 
Automatizări Iaşi 
Violeta Nechifor, Ecaterina Marcu – Liceul Tehnologic 
„Petru Rareş” Târgu Frumos 
Lidia Bârcă, Viorica Manolache, Adelina-Ramona 
Ştefan – Colegiul Tehnic „Ion Holban” Iaşi 
Rodica Dumitru, Carmen Botez, Aurora Diaconiţa, 
Andreia Amarandei – Colegiul Tehnic „Gheorghe 
Asachi” Iaşi 
Violeta Amăriucăi, Constantin Radu – Liceul 
Tehnologic „Petre P. Carp” Ţibăneşti 
Micaela Sima, Carmen Tăbăcaru –Liceul Tehnologic 
„Petru Rareş” Târgu Frumos 
Valentina Boidache – Colegiul Tehnic „Mihail 
Sturdza” Iaşi 
Cerasela Naumcieff – Liceul Teoretic Waldorf Iaşi 
 
(NOTĂ: nominalizările sunt făcute în ordinea în care 
apar în Ghid materialele realizate, respectându-se 
denumirea unităţilor şcolare din anul apariţiei 
numărului) 
 
COPERTA: 
Doru-Valentin Vlasov 
 
TEHNOREDACTAREA ŞI PREZENTAREA GRAFICĂ: 
Doru-Valentin Vlasov 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Confecţioner tâmplărie din 
aluminiu şi mase plastic  

 Confecţioner articole din 
piele şi înlocuitori  

 Electromecanic material 
rulant  

 Frizer-coafor-manichiurist-
pedichiurist  

 Instalator instalaţii tehnico-
sanitare şi de gaze  

 Lăcătuş construcţii metalice 
şi utilaj tehnologic  

 Lucrător în agricultura 
ecologică  

 Lucrător în agroturism  
 Mecanic agricol  
 Mecanic auto  
 Operator industria de 

medicamente şi produse 
cosmetice  

 Tâmplar universal  
 Tinichigiu vopsitor auto  
 Zugrav, ipsosar, vopsitor, 

tapetar  
 

Addenda 
 

 „Alternative educaţionale”  
Liceul Teoretic Waldorf 

 

 


