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ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Mecanic   auto -o clasă/28 elevi

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. Industria auto precum şi transporturile (inclusiv sectorul 

service) reprezintă domenii de interes pentru piaţa muncii. 



ÎNVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL

o clasă:

14 elevi – TINICHIGIU 

VOPSITOR AUTO

14 elevi – ELECTRICIAN 
ÎNTREȚINERE ȘI 

REPARAȚII 
APARATURĂ 

ELECTROCASNICĂ

Tinichigiu Vopsitor Auto

Tinichigiul vopsitor auto este capabil să repare și să 

vopsească caroseriile autovehiculului. Absolvenții acestei 

calificări profesionale vor deține cunoștințe de sudură, vor 

cunoaște natura materialelor cu care lucrează și diverse tipuri 

de caroserii.

Electrician de întreţinere şi reparaţii

aparatură electrocasnică

Calificarea oferă pregătirea corespunzătoare pentru a putea 

realiza, monta şi pune în funcţiune echipamentele şi instalaţiile 

electrice de joasă şi medie tensiune, de lumină şi de forţă, 

precum şi pentru a expoata, întreţine şi executa lucrările de 

reparaţii specifice acestor echipamente şi instalaţii cît şi a 

echipamentelor electrocasnice.



ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

14 ELEVI –

OPERATOR MAȘINI 
CU COMANDĂ 
NUMERICĂ

Operator maşini cu comandă numerică

Calificarea asigură absolventului capacitatea de a de 
a executa repere de complexitate medie, prin 
utilizarea, programarea şi deservirea specifică a 
maşinilor–unelte cu comandă numerică.

Ocupaţii  care pot fi practicate:

Operator montaj la linii automate;

Operator la maşini unelte semiautomate şi 
automate;

Maşinist la maşini speciale;

Operator la maşini unelte cu comandă numerică.

Având în vedere complexitatea acestei 
calificări, "operatorul la maşini cu comanda 
numerică" poate obţine salarii de până la 2-3 ori 
salariul minim pe economie.



ÎNVĂȚĂMÂNTUL 
PROFESIONAL 

DUAL 

Învăţământul dual este o formă de organizare a învăţământului 

profesional şi tehnic cu următoarele caracteristici specifice:

✓ este organizat la iniţiativa operatorilor economici interesaţi, 

în calitate de potenţiali angajatori şi parteneri de practică;

✓ asigură oportunităţi sporite de educaţie şi formare 

profesională pe baza unui contract de parteneriat şi a unor 

contracte individuale de pregătire practică, prin pregătirea 

practică organizată în răspunderea principală a operatorilor 

economici;

✓ operatorii economici asigură pregătirea practică a elevilor, 

bursă la nivelul celei acordate din fonduri publice şi alte 

cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

200 ron bursă din partea operatorilor economici unde elevii își 
desfășoară practica

200 ron bursă pentru învățământul profesional

Transport, masă, echipament- gratuit

Nu există obligativitatea angajării după absolvire.



AGENȚI ECONOMICI 

PARTENERI

ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL DUAL 

DRAXLMAIER Sisteme electrice SRL

14 locuri operator CNC

14 locuri electronist aparate și echipamente

SC METALPET SA 

5  locuri operator CNC

SC METALDOR SRL

5  locuri operator CNC



ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL

• SC DRAXLMAIER ROMANIA SRL, str. 

Vulturului, nr. 34; 0361 403 263:

- 14 locuri - operatori la maşini cu comandă numerică 

- 14 locuri - electronist aparate și echipamente

Electronist aparate și echipamente

Electronistul lucrează 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.



ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL 

• SC METALPET SA, Satu Mare, str. Energiei, nr. 2; 0361 806 896:

- 5 locuri - operatori la maşini cu comandă numerică 



ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL 

• SC METALDOR SRL, str. Fabricii, nr 82; 0742 050 489:

- 5 locuri - operatori la maşini cu comandă numerică 




