Descoperă o meserie pe gustul tău

Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze
Profil: Tehnic
Domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Descrierea calificării
Asamblează, instalează, repară şi
întreţin sistemele de ţevi, fitingurile şi
dispozitivele pentru sisteme de apă,
Competenţe şi aptitudini
gaz, drenaj, sisteme de canalizare,
• Echipează conducte cu armături şi
echipamente
hidraulice
şi
AMC-uri;
pneumatice.
• Montează obiecte sanitare, aparate
pentru prepararea apei calde;
• Efectuează probe de presiune la
instalaţiile de apă, canal şi gaze;
• Lucrează în echipă, dovedește responsabilitate, seriozitate, rigurozitate.
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Zidar-pietrar-tencuitor
Profil: Tehnic
Domeniul: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice

Descrierea calificării
Execută elemente de construcţii din
zidării, folosind pietre naturale sau
artificiale, aşezându-le în rânduri
orizontale şi îmbinând după anumite
reguli.
Verifică
şi
corectează
defectele de execuţie; execută
tencuirea elementelor de construcţii.

Competenţe şi aptitudini

•
•
•

•
•
•
•
•

Prepară mortarele pentru zidării şi tencuieli;
Execută tencuirea elementelor de construcţii
prin aplicarea succesivă a mai multor straturi
de mortar asigurând calitatea necesară;
Evaluează calitatea şi eficienţa lucrării
realizate din punct de vedere tehnic şi
economic;
Efectuează calcule matematice simple
(necesar de materiale, volume de zidării şi
suprafeţe de pereţi tencuiţi etc.);
Se integrează în cadrul echipei;
Îşi identifică sarcinile şi îşi planifică
activităţile zilnice;
Comunică cu toate persoanele implicate în
procesul de muncă;
Evită riscurile de accidentare şi intervine
corect în caz de accident.
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Fierar betonist - montator prefabricate
Profil: Tehnic
Domeniu: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Descrierea calificării
Calificarea
asigură
absolventului
capacitatea
să
execute
lucrări
pregătitoare și de sortare a oțelCompetenţe şi aptitudini
betonului, lucrări de fasonare și
•Pregătește materialelor pentru lucrările de
montare a armăturilor în elemente de
armare;
rezistență din beton, executarea
•Fasonează oţel betonul;
lucrărilor de rabiț.
•Montează armături;
•Transportă şi manipulează materialele
pentru lucrările de armare;
•Completează şi transmite documente
specifice; organizează locul de muncă;
aplică prevederi legale referitoare la
sănătatea şi securitatea în muncă şi în
domeniul situaţiilor de urgenţă; aplică
normele de protecţie a mediului; asigură
calitatea lucrărilor executate.
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Dulgher-tâmplar-parchetar
Profil: Tehnic
Domeniu: Construcţii, instalaţii şi lucrări publice
Descrierea calificării
Calificarea asigură absolventului
capacitatea de a alcătui şi executa
Competenţe şi aptitudini
sprijiniri, execută şi montează cofraje
•Citeşte şi interpretează un plan, detaliile;
pentru elementele de rezistenţă ale
•Fixează şi verifică cotele;
construcţiilor; execută, montează,
•Înţelege simbolurile convenţionale;
întreţine şi repară acoperişuri de tip
•Efectuează calcule matematice;
şarpantă; montează pardoseli din
•Execută lucrări de trasare, sprijiniri,
lemn; încadrează şi ajustează
cofraje;
tâmplăria din lemn.
•Montează tâmplărie, pardoseli;
•Lucrează în echipă, organizează locul de
muncă, respectând ierarhia, comunică, își
asumă responsabilităţii în ceea ce priveşte
calitatea lucrărilor;
•Respectă
prescripţiile
tehnice,
standardele de calitate, normele de
sănătate şi de tehnică a securităţii muncii.
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Mecanic auto
Profil: Tehnic
Domeniul: Mecanică
Descrierea calificării
Calificarea
asigură
absolvenţilor
capacitatea de a efectua operaţii de
reglare, ajustare, instalare, întreţinere şi
reparare la sistemele, mecanismele şi
instalaţiile autovehiculelor şi de a
conduce şi exploata autovehicule.

Competenţe şi aptitudini

•

•
•

Execută lucrări de întreţinere, reglare,
diagnosticare şi reparare a sistemelor,
mecanismelor
şi
instalaţiilor
autovehiculelor, dar şi de manevrare a
acestora;
Aplică legislaţia şi reglementările privind
securitatea şi sănătatea la locul de muncă,
prevenirea şi stingerea incendiilor;
Își asumă responsabilităţile şi rolurile care
îi revin în echipă, dezvoltându-şi
capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva
probleme specifice locului de muncă.
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Electromecanic utilaje și instalații industriale
Profil: Tehnic
Domeniu: Electromecanică
Descrierea calificării
Exploatează, întreţine şi repară utilaje
industriale electromecanice; realizează
şi utilizează aparate şi instalaţii electrice
de joasă tensiune.

Competenţe şi aptitudini

•

•

Participă la asamblarea, încercarea,
punerea
în
funcţiune
a
utilajelor
industriale, realizarea instalaţiilor electrice
de joasă tensiune, utilizarea maşinilor şi
aparatelor electrice de joasă tensiune,
exploatarea, întreţinerea şi repararea
utilajelor electromecanice;
Dobândesc aptitudini de lucru în echipă,
rezolvare de sarcini, respectare termene,
comunicare, comunicare în limbă străină
de specialitate, capacitatea de a lua
decizii, responsabilitate.
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Confecţioner tâmplărie
din aluminiu şi mase plastice
Profil: Tehnic
Domeniu: Mecanică
Descrierea calificării
Calificarea
asigură
absolventului
capacitatea de a executa operaţii
tehnologice de realizare şi asamblare
a reperelor ce compun tâmplăria din
aluminiu şi mase plastice.

Competenţe şi aptitudini
Calificarea oferă dobândirea de deprinderi şi
abilităţi care permit execuţia de prelucrări prin
aşchiere şi prin deformare plastică, execuţia
tâmplăriei din aluminiu şi din mase plastice şi
execuţia operaţiilor de montaj a tâmplăriei,
utilizând
SDV-urile
şi
utilajele
corespunzătoare, aplicând legislaţia şi
reglementările privind securitatea şi sănătatea
la locul de muncă, prevenirea şi stingerea
incendiilor, utilizând limbajul tehnic de
specialitate, asumându-şi responsabilităţile şi
rolurile care îi revin în echipă, dezvoltându-şi
capacitatea de a lua decizii şi de a rezolva
probleme specifice locului de muncă,
consolidându-şi atitudini de corectitudine,
respect, încredere în forţele proprii, satisfacţie
pentru lucrul bine făcut.
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Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist
Profil: Servicii
Competenţe şi aptitudini
Domeniul: Estetica și igiena corpului omenesc
Descrierea calificării
Adaptează
lucrările
la
caracteristicile
Calificarea
asigură
absolventului clientului
capacitatea de a presta servicii prin Consilierea clientului
realizarea lucrărilor de frizerie, coafură, Organizarea locului de muncă
manichiură și pedichiură.
Realizează:
De
asemenea,
calificarea
oferă • îngrijirea părului;
pregătirea necesară pentru realizarea • bărbieritul și ingrijirile faciale;
unor activități conexe lucrărilor de • tunderea părul pentru bărbați;
estetică: programarea clienților, relația • tunderea părului pentru femei;
cu clienții, aprovizionarea locului de • coafuri simple;
muncă etc.
• pigmentarea și depigmentarea părului;
• îngrijirea estetică a mâinilor;
• îngrijirea estetică a picioarelor.

Tehnician desenator pentru
construcții și instalații
Profil: Tehnic
Domeniu:
Construcții, instalații și lucrări publice

Competenţe şi aptitudini
Ce vei învăța?
Absolvenţii în calificarea profesională

Tehnician desenator pentru
construcții și instalații vor fi capabili:
- Să execute schițe, planuri, detalii de
arhitectură, construcții și instalații;
- Să citească și să interpreteze desene de
construcții și instalații;
- Să întocmească documentația pentru
proiecte de arhitectură, construcții și
instalații;
- Să execute desene tehnice de construcții și
instalații manual cu instrumente geometrice
și utilizând calculatorul, cu programul
AutoCad.

Cui se adresează specialitatea?

- Fetelor și băieților, absolvenți ai clasei Ce vei face după terminarea
liceului?
a VIII-a
- Poți profesa ca desenator în firme de
Ce avantaje ai?
- Specializarea oferită de liceul nostru proiectare, consultanță sau de execuție
în construcții și instalații;
este unică în Bihor;
- Formarea de abilități practice în - Poți urma cursurile postliceale și
universitare în orice specializare și mai
executarea desenelor;
- Cabinete de specialitate modern ales în domeniul ingineriei: construcții
echipate, cabinet de proiectare asistată civile, căi ferate, drumuri și poduri,
de calculator, conexiune permanentă la instalații, protecția mediului, geodezie
etc.;
internet;
- Oferta locurilor de muncă în domeniul - Realizați un venit suplimentar lucrând
proiectării asistate de calculator este part-time în firme de proiectare;
- În baza studiilor absolvite la liceul
atractivă și diversificată.
nostru, absolvenții se pot angaja
oriunde în Europa cu certificate de
calificare profesională nivel 4 și 5.

Tehnician operator procesare text/imagine
Profil: Tehnic
Domeniu: Producție media

Competenţe şi aptitudini
Ce vei învăța?
Absolvenţii în calificarea profesională

Tehnician operator procesare text
imagine vor fi capabili:
- Să folosească tehnologia şi software-ul
aferent procesării textului şi imaginii;
- Să cunoască tehnicile şi termenii folosiţi în
industria media;
- Să realizeze orice material destinat
publicării sau afişării pe hârtie;
- Să editeze materiale grafice cu destinaţie
artistică sau comercială;
- Să fie la curent cu tendinţele şi cerinţele
pieţei media.

Cui se adresează specialitatea?

- Fetelor și băieților, absolvenți ai clasei Ce vei face după terminarea
liceului?
a VIII-a
- Poți profesa ca operator sau editor de
Ce avantaje ai?
- Chiar dacă este foarte modernă şi de text şi imagine în orice activitate
perspectivă,
calificarea
Tehnician publicistică;
operator procesare text imagine există - Poți sa-ţi începi propria afacere sau să
te afiliezi unei echipe în care se
doar la liceul nostru;
- Formarea de abilități practice în realizează filmări, fotografii, montaje şi
realizarea produselor grafice sau editare de imagine pentru diverse
evenimente;
tipărite;
- Tehnologie modernă şi aplicaţii - Poți urma cursurile postliceale și
universitare în orice specializare și mai
software specifice domeniului;
- Domeniul legat de print, editare şi ales în domeniul media: calculatoare,
concept grafic sau design ofera o paletă telecomunicaţii, webdesign, film etc.;
diversificată în piaţa muncii, pe un - Realizați un venit suplimentar lucrând
part-time în firme de operare sau
sector în plină expansiune.
editare text/imagine;
- În baza studiilor absolvite la liceul
nostru, absolvenții se pot angaja
oriunde în Europa cu certificat de
calificare profesională nivel 4.

