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GHID DE ORIENTARE ÎN CARIERĂ
PRIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL, DUAL ȘI LICEAL TEHNOLOGIC

O campanie pentru TINEri

CENTRUL NAȚIONAL DE 
DEZVOLTARE A ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 
PROFESIONAL ȘI TEHNIC
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Tehnician 
electrician 

electronist 

auto

• Diagnosticarea şi realizarea intervenţiilor asupra 
automobilului;

• Montarea şi întreţinerea aparatelor electrice de 
joasă tensiune;
• Montarea şi întreţinerea maşinilor electrice;
• Pregătirea automobilului şi predarea către client;
• Manevrarea vehiculelor rutiere.

• Tehnician prestaţii vehicule.

Ce poţi învăţa?

Meserie pentru TINEri!

Tehnic

• Vei îndeplini sarcini cu caracter tehnic 
de montaj, testare şi punere în funcţiune a 
mijloacelor de transport rutier;
• Vei fi capabil să analizezi starea 
de funcţionare a sistemelor electrice, 
electronice, mecanice, pneumatice şi 
hidraulice ale automobilului;
• Vei învăţa să urmăreşti realizarea 
activităţilor de testare, de întreţinere şi 
intervenţie asupra automobilelor.

Beneficii

Se pot practica și alte ocupații din domeniu, de 
același nivel sau de nivel inferior, în funcție de decizia 
angajatorului şi de opţiunea absolventului.
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Ioniță Aurelian 
Neagu

De mic mi-au plăcut mașinile și să meșteresc și am aflat de pe internet că Liceul Tehnologic „Mihai 
Eminescu“ Slobozia școlarizează calificarea tehnician electrician electronist auto. Am ales să urmez acest 
traseu profesional pentru că îmi place să ajut în timpul liber un mecanic auto din satul meu natal care 
îmi împărtășește din experiența sa, iar acasă am un mic garaj în care meșteresc singur, aplicând ceea ce 
învăț. În clasa a XII-a vom avea lecții de conducere auto gratuite, ceea ce mă bucură mult. Pentru mine, 
electricitatea și mecanica auto nu sunt o nebuloasă, știu cum să abordez deja o instalație electrică a unui 
automobil pentru a o face să funcționeze. 
A urma un liceu tehnologic astăzi este un mare avantaj deoarece înveți o meserie. Competențele dobândite 
în perioada școlarizării și pasiunea mea pentru tehnică mă vor ajuta să ocup un loc bun și bine plătit pe 
piața muncii.

Urmează această calificare printr-un liceu tehnologic pentru că  
o meserie te face mai înțelept, mai talentat și responsabil. Dacă ești pasionat  

cu adevărat și îți place ceea ce faci, urmează-ți visul!

SFAT PENTRU VIITORII MESERIAşI

Elev în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic  
„Mihai Eminescu“ Slobozia, județul Ialomița

AMBASADORI AI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LICEAL TEHNOLOGIC


