
“SUNTEM O ŞCOALĂ PENTRU FIECARE !”
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Învățământ
liceal

Învățământ 
profesional

Învățământ 
profesional
DUAL



I II

TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI  ECONOMICE
(24 locuri, 1 loc rrom, 

1 loc CES)

Filiera: Tehnologică
Domeniul: Comerț/Economic

TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAȘINI CU COMANDĂ 
NUMERICĂ

(24 locuri, 1 loc rrom, 
1 loc CES)

Filiera: Tehnologică
Domeniul: Mecanică

Învățământ liceal



• TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI 
ECONOMICE

- pregătește specialiști în domeniul economic / comerț



Învățământ liceal • TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI 
ECONOMICE

Dacă îți dorești: Ce vei studia? Unde te vei putea 
angaja?

 Să ai afacerea ta
 Să relaționezi cu clienții
 Să lucrezi într-un birou
 Să completezi documente
 Să știi contabilitate
 Să știi cum funcționează o firmă

 Contabilitate
 Etică și comunicare
 Economia întreprinderii
 Negociere și contractare
 Marketing
 Firma de exercițiu
 Analiză economico-financiară
 Economie

 Vei putea deveni antreprenor dacă 
îți înființezi propria firmă

 La un birou de contabilitate
 La un market/ hipermarket
 Ajutor de contabil la orice firmă



Învățământ liceal

• TEHNICIAN PRELUCRĂRI 
PE MAȘINI CU COMANDĂ 
NUMERICĂ



Învățământ liceal
TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE 
MAȘINI CU COMANDĂ 
NUMERICĂ

 Îți place să prelucrezi materiale utilizând MCN
 Dorești să supraveghezi funcționarea MCN
 Vrei să realizezi programe CNC

Înscrie-te la această specializare dacă:

 Desen tehnic, organe de mașini
 Studiul/ știința materialelor
 Noțiuni de prelucrări prin așchiere
 Toleranțe și control dimensional

Ce vei studia?

La orice companie din 
România care realizează 
piese prelucrate pe Mașini 
cu Comandă Numerică, cât 
și în străinătate

Unde vei putea munci?
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Recepționer – distribuitor
(24 locuri, 1 loc rrom, 

1 loc CES)

+ 19 locuri la învățământul 
profesional DUAL

Lăcătuș Construcții 
Metalice și Utilaj 

Tehnologic (5 locuri)

+ 17 locuri la învățământul 
profesional DUAL

Sudor (7 locuri)

Mecanic Auto
(24 locuri, 1 loc rrom, 

1 loc CES)



Elevii care urmează 
învățământul dual
beneficiază de o bursă 
suplimentară în cuantum 
de 200 lei din partea 
agentului economic;

Diplome recunoscute la 
nivel internațional

Vei beneficia de o bursă
profesională lunară în
cuantum de 200 lei;

Poţi dobândi o calificare
profesională care îţi
permite să obţii mai rapid 
un loc de muncă



• MECANIC AUTO

- această specializare pregătește personal 
calificat în vederea reparării și întreținerii 
autovehiculelor și autocamioanelor.



• MECANIC AUTO

Învățământ profesional

PRESENTATION

Dacă optați pentru această specializare aveti posibilitatea 
să urmați stagiile de pregătire practică la service-uri auto 
din Bistrița precum: 
SC Comsig Grup (Fiat), Comsig Automobile (VW), Service 
Center Trucks, Central Motors (Ford), ComAutoSport
(Toyota), Girex, Mix Motor, D&P, Automarc, Materom
(Mercedes si Skoda.)



 Automobile
 Mentenanța 

automobilelor
 Pregătirea automobilelor 

pentru exploatare
 Legislație rutieră

După ce termini studiile vei 
putea să te angajezi la orice 
atelier de reparare și 
întreținere a automobilelor 
precum și la 
reprezentanțele auto.

 Să relaționezi cu cei din jurul 
tău

 Să execuți operații de reparare 
a autovehiculelor de orice tip

 Să ai afacerea ta, la tine acasă
 Să obții permis de conducere 

categoria B

- vei deveni mecanic auto în domeniul 
autovehiculelor și autocamioanelor

Mecanic Auto

Pentru ce te pregătești?

Dacă îți dorești:

Ce studiați?

Unde te poți angaja ?

• MECANIC AUTO



1. Aplică pentru această specializare dacă:
 Vrei să știi cum e organizată o firmă
 Dorești să cunoști oameni noi
 Îți place să relaționezi cu clienții
 Deții arta comunicării și a negocierii
 Îți place să organizezi diverse activități
 Vrei să ai afacerea ta

• RECEPȚIONER 
DISTRIBUITOR 

“DACĂ ÎȚI DOREȘTI CEVA CU 
ADEVĂRAT, VEI OBȚINE!”



2. Ce vei studia?

3. Unde te vei putea angaja?

• RECEPȚIONER DISTRIBUITOR

 Etică și comunicare
 Bazele contabilității
 Calitatea produselor și 

serviciilor
 Protecția consumatorului

 Depozitarea mărfurilor
 Gestionarea stocurilor
 Pregătirea mărfurilor pentru 

vânzare
 Stagii de pregătire practică la 

firme

 Poți deveni antreprenor, dacă îți 
înființezi propria ta firmă

 La orice firmă ca și:
o Gestionar
o Lucrător comercial
o Vânzător 
o Magazioner
o Primitor/distribuitor de mărfuri 



• SUDOR

Profesioniști pentru viitor!



3th 5th1th

 Să execuți operații de asamblări 
nedemontabile a unor piese

 Să dobândești o meserie căutată, 
bine plătită

 Să găsești cu ușurință un loc de 
muncă 

Dacă îți dorești:

 Tipurile de suduri: MIG, MAG, WIG
 Procedeele de tăiere termică a 

materialelor metalice
 Tipurile de materiale sudabile
 Procedee de sudare prin topire și 

prin presiune

Ce studiezi?  Ca sudor în cadrul unei firme din 
românia sau din străinătate în 
condiții financiare foarte avantajoase

 Ai posibilitatea să îți deschizi 
propriul atelier acasă

Unde te vei putea angaja?

• SUDOR



Our Team Layout
Insert the title of your subtitle Here

Dacă îți 

dorești:

Ce 

studiezi?

Unde te vei

angaja?

 Să știi cum funcționează sau
cum trebuie să organizezi
viitoarea ta firmă unde vei
putea realiza lucrări de 
lăcătușerie

 Să relaționezi cu viitori
posibili clienți și să dezvolți
parteneriate cu alte firme.

 Desen tehnic, citirea și
interpretarea simbolurilor

 Măsurări tehnice, utilizarea
diverselor aparate de măsură
și control 

 Utilizarea corectă a sculelor, 
dispozitivelor și
verificatoarelor

Vei putea deveni

antreprenor, să ai firma ta unde

sa faci diverse lucrări de 

mecanică (lăcătușerie, suduri,

reparații și întrețineri)

Învățământ profesional
• LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚII METALICE ȘI UTILAJ TEHNOLOGIC

 La orice firmă (de ex, Comelf, Raal, 
MetalPro, Kayszer, Prodima, Teraplast,
etc)

 La orice firmă din străinătate.
 Diverse posibilități de angajare: 

lăcătuș mecanic, lăcătuș întreținere
echipamente și instalații, lăcătuș
montator, lucrător ctc, tehnician
operator mașini unelte, etc



OPERATOR LA MAȘINI CU 
COMANDĂ NUMERICĂ (24 locuri)
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SUDOR (17 locuri)02

LĂCĂTUȘ CONSTRUCȚII 
METALICE ȘI UTILAJ 
TEHNOLOGIC (19 locuri)

03

Învățământ profesional

DUAL 



OPERATOR LA 
MAȘINI CU 
COMANDĂ 
NUMERICĂ

“Plăcerea muncii aduce perfecțiunea acesteia!”

Învățământ profesional DUAL 



 Să prelucrezi piese utilizând MCN
 Să supraveghezi funcționarea 

MCN
 Să realizezi programe CNC
 Să asiguri controlul calității într-o 

firmă 
 Să citești un desen de ansamblu 

al unui produs
 Să asiguri necesarul de materiale 

și semifabricate

Dacă îți dorești:

 Desen tehnic, organe de 
mașini

 Studiul materialelor
 Noțiuni de prelucrări prin 

așchiere
 Programare pe MCN
 Precizia de prelucrare pe 

MCN

Ce vei studia?

 În firmele unde s-au 
efectuat stagiile de 
pregătire practică (Comelf, 
Raal, Tritec, ProDima, 
MetalPro, Kaiser, Leoni, 
Teraplast etc)

 La firmele de prelucrări prin 
așchiere din străinătate

Unde te vei angaja?

 Instruire practică în 
condiții reale de 
muncă la diferite 
firme din Bistrița

 Personal calificat în 
vederea realizării 
programelor MCN

 Efort fizic redus 

Beneficii 

Învățământ profesional DUAL 
• OPERATOR LA MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ

Toți elevii acestei calificări vor
urma cursurile în varianta
învățământ dual !!!



You can simply impress your 
audience and add a unique zing 
and appeal to your Presentations. 
Easy to change colors, photos and 
Text. Get a modern PowerPoint  
Presentation that is beautifully 
designed. You can simply impress 
your audience and add a unique 
zing and appeal to your 
Presentations. 

Get a modern PowerPoint  
Presentation that is 
beautifully designed. 

Simple Portfolio
Presentation 
Designed

Proiecte Erasmus +
VET
Posibilitatea de a face practică 
în:

 Italia
 Portugalia
 Turcia
 Spania

Activități 
extrașcolare



Muzeul etnografic al liceului
Cercul de folclor



Alege să fii elevul nostru!
Alege să fii elev la  Liceul Tehnologic

“Grigore Moisil – Bistrița”


