
CALIFICĂRI PROFESIONALE – ȘCOALA PROFESIONALĂ 

 

 

Mecanic auto 

Calificarea mecanic auto 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. 

 

Tinichigiu  vopsitor  auto 

Calificarea are drept scop însuşirea unui set de competenţe profesionale care vor califica absolventul 

să desfăşoare activităţi specifice meseriei de tinichigiu vopsitor auto. Cursantul va învăţa să: execute 

lucrări de recondiționare, sudură, să verifice, întrețină și să repare sistemele de acționare, închidere și 

blocare, să aplice tratamente speciale, să execute lucrări de retușare a suprafețelor vopsite, să 

pregătească caroseria pentru vopsire, să ofere consultanță de specialitate. 

 

Operator la mașini cu comandă numerică 

Calificarea operator la mașini cu comandă numerică asigură absolventului capacitatea de a  executa 

repere de complexitate medie, prin utilizarea, programarea şi deservirea specifică a maşinilor–unelte 

cu comandă numerică.   

 

Electronist aparate și echipamente 

Electronistul aparate și echipamente lucreaza în unitățile de producție a echipamentelor electronice 

pentru automatizare, în unitățile economice care produc montaje/subansamble/echipamente 

electronice pentru automatizare și în unități economice specializate în întreținerea și depanarea 

mașinilor automate și/sau linii automate de fabricație. 

 



Electrician de întreținere și reparații aparatură electrocasnică 

Un electrician este un profesionist pregătit pentru domeniul instalațiilor și utilajelor electrice. El 

devine competent prin pregătire profesională pentru construcția, instalarea, întreținerea, modificarea și 

repararea acestora fie că ele există în interiorul clădirilor sau sunt în exterior.  

 

 

 

 

Drumul instruirii:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceul Tehnologic “Ion I.C. Brătianu” Satu Mare 

B-dul  Dr.  Vasile  Lucaciu,  nr.  1 

E-mail: secretariat_bratianu@yahoo.com,        www.facebook.com/ctbratianusm       

Tel:0261/734670; Tel/Fax: 0261/768935, web: www.ctbratianusm.ro       

Formă de învățământ: școală profesională în sistem dual 

Durata: 3 ani 

Agenți economici parteneri în sistem DUAL: 

• SC DRAXLMAIER ROMANIA SRL, str. Vulturului, nr. 34; 0361 403 263 

• SC METAMOB SRL, str. Aurel Vlaicu, nr. 74; 0261 711 511 

• SC UNIO SA, bd. Lucian Blaga, nr. 35; 0261 705 500 

• SC AUTONOVA SRL, str. Fagului, nr 35; 0261 769 564 
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