
ÎNVĂȚĂMÂNTUL  PROFESIONAL ȘI 

TEHNIC – oportunitate în carieră 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,MIHAI EMINESCU” 

Slobozia 920024, Județ Ialomița 



 Urmând învățământul profesional și tehnic, absolvenții clasei a 

VIII-a vor învăța o meserie, se pot integra mai ușor pe piața muncii, care 

se află într-o permanentă schimbare, datorită evoluției noilor tehnologii. 

 Învățământul profesional și tehnic este focalizat pe o calificare 

profesională, o carieră în domenii tehnice, pe o meserie. 

  A urma un astfel de traseu profesional, înseamnă a participa la 

stagii de pregătire practică în profesia pe care ai ales-o, la partenerii 

noștri - agenții economici din domeniu. 
 



ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC, O ALTERNATIVĂ! 

TOTUL ESTE SĂ FACI CEEA CE ÎȚI PLACE! 

 
LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI EMINESCU„ ȘCOLARIZEAZĂ ÎN URMĂTOARELE 
CALIFICĂRI: 
 NIVEL 4 - ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL 
 TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE 
 TEHNICIAN ELECTRICIAN ELECTRONIST AUTO 
  
 NIVEL 3 - ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 
 OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE/BUCĂTAR 
 MECANIC AUTO 
 ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ TENSIUNE/ELECTRICIAN AUTO 



AVANTAJELE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PROFESIONAL DE STAT 

 
1. Pe toată durata școlarizării elevii beneficiază de o susținere financiară ”Bursa profesională”, în 
valoare de 200 lei/lună 

2. După finalizarea acestei forme de învățământ și promovarea examenului de certificare, elevii 
își pot continua studiile, în cadrul liceului, prin înscrierea la clasa a XI-a, cu frecvență sau 
frecvență redusă; 

3. Certificatele de calificare profesională obținute prin învățământul profesional și tehnic sunt 
recunoscute internațional; 

4. Dobândirea unei calificări profesionale care permite obținerea mai rapidă a unui loc de muncă 
și a unui salariu mai devreme decât pentru cei care optează pentru parcursul liceal; 

5. Angajarea rapidă datorită facilităților fiscale de care beneficiază agenții economici care 
integrează pe piața muncii tineri absolvenți; 

6. Cunoașterea condițiilor de muncă existente pe piața muncii, prin efectuarea stagiilor de 
practică din timpul școlarizării la agenții economici; 

7. Facilitarea angajării elevilor de către agenții unde aceștia efectuează stagiile de pregătire 
practică. 

 



MECANIC AUTO 

Absolvenții: 
-vor dobândi cunoștințe, abilități și atitudini care le vor permite să 

realizeze operații cu grad redus de complexitate, de întreținere, 

reparare și verificare  a stării de funcționare a autovehiculelor; 

-vor acumula cunoștințe specifice și își vor forma abilitățile 

necesare conducerii în siguranță a automobilului.  
 



TEHNICIAN TRANSPORTURI 

 Este capabil să opereze cu documente de transport, 

să analizeze mărfurile în vederea transportării și 

depozitării, să realizeze operații specifice planificării și 

derulării unor activități de transport, să planifice reviziile 

tehnice în conformitate cu legislația în vigoare, să 

coordoneze și să monitorizeze activități de reparare a 

mijloacelor de transport. 
 



Vor învăța, în echipă, practicând la agentul 
economic sau în atelierul școlii 





Se vor confrunta cu probleme reale, specifice 
meseriei 

 









LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI  

EMINESCU” CALIFICĂ ÎN  

DOMENIUL ELECTRIC: 

 TEHNICIAN  ELECTRICIAN 

ELECTRONIST  AUTO 

 ELECTRICIAN EXPLOATARE 

JOASĂ TENSIUNE 

 ELECTRICIAN AUTO 



LABORATORUL ȘI ATELIERUL  

OFERĂ SPAȚIU PENTRU FORMAREA  

COMPETENȚELOR, ABILITĂȚILOR ȘI 

APTITUDINILOR PROFESIONALE 





Electricianul este un  

profesionist pregătit pentru  

domeniul instalațiilor și al  

utilajelor electrice 

Un electrician bun, care lucrează  

din pasiune, este mereu la curent  

cu noutățile din domeniul  

electric. 



Instalează, întrețin, (mențin în stare de funcționare) 

instalații și utilaje electrice. 

Responsabilitate și  atenție maximă; 

Abilitatea de a soluționa anumite provocări; 

Meseria de electrician nu te lasă să te plictisești 

niciodată. În acest domeniu totul se schimbă de la o 

zi la alta; 

Un electrician este un meseriaș ce poate și să 

întemeieze o firmă electrică proprie; 

Meseria de Electrician:  



 
 

CALIFICĂRILE PROFESIONALE: 

TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE 

OSPĂTAR (CHELNER)-VÂNZĂTOR ÎN 

UNITĂȚILE DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

BUCĂTAR 
 



În cadrul Liceului Tehnologic ”Mihai Eminescu”, elevii calificărilor 

profesionale din Domeniul Alimentație publică studiază activ, 

beneficiază de ore teoretice antrenante, care le pun în valoare 

creativitatea, dezvoltă gândirea critică. 



Se bucură de schimburile de păreri, idei.... în clase 

luminoase, cu bănci individuale și dotări 

corespunzătoare studiului  



Laboratorul tehnologic școlar oferă 

spațiu pentru desfășurarea activităților 

practice într-un cadru amiabil, deschis 

colaborării și demonstrării abilităților. 



 Asigură spațiul necesar 

desfășurării unor 

activități demonstrative 

și interactive 



Se formează abilități și deprinderi 

practice 

specifice calificărilor 

din domeniul Alimentație publică 



 

 

 

 

 

 

Iar, după finalizarea preparatelor 

culinare realizate cu respectarea tuturor 

normelor de protecție și igienă, se bucură 

de degustarea acestora. 



Cu 

preparatele lor 

participă la 

concursuri și 

câștigă premii 



  Își îndeplinesc cu seriozitate activitățile practice 

la agenții economici, aplicând în practică noțiunile 

teoretice studiate în mediul școlar. 



Participă la diferite activități extracurriculare de informare și documentare 



Își valorifică și 

îmbunătățesc 

performanțele digitale în 

laboratorul de 

informatică  



Alege pentru 

tine... 

Realizat de d-nele profesor DTS:  

Dumitru Elena 

Aștefanei Gabriela 

Șerban Anișoara  


