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LICEUL TEHNOLOGIC ”MIHAI  

EMINESCU ” CALIFICĂ ÎN  

DOMENIUL ELECTRIC:
 TEHNICIAN ÎN INSTALAȚII ELECTRICE

 TEHNICIAN ELECTRICIAN ELECTRONIST 

AUTO

 ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ

TENSIUNE

 ELECTRICIAN DE ÎNTREȚINERE ȘI

REPARAȚII APARATURĂ 

ELECTROCASNICĂ



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.





”MESERIA FACE DIFERENȚA!”



Meseria de Electrician: 
Responsabilitate și  atenție
maximă



CALIFICAREA PROFESIONALĂ 

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.



Vor învăța practicând, în echipă, la 

agentul economic sau în atelierul școlii



Vor fi

îndrumați de 

personal 

calificat



Vor învăța 

folosind dotarea 

de care dispune 

agentul economic



Se vor confrunta 

cu probleme 

reale, specifice 

meseriei









CALIFICAREA PROFESIONALĂ

 TEHNICIAN ÎN  GASTRONOMIE

 OSPĂTAR(CHEL NER)-VÂNZĂTOR  
ÎN UNITĂȚILE DE  ALIMENTAȚIE
PUBLICĂ

 BUCĂTAR



În cadrul Liceului Tehnologic  

Mihai Eminescu, elevii

calificărilor profesionale din

Domeniul Alimentație

publică ,beneficiază de ore  

teoretice antrenante,care  pun în 

valoare creativitatea  și

ingeniozitatea



Se bucură de schimburile de  
păreri,idei



Laboratorul tehnologic școlar 

oferă spațiu  pentru 

desfășurarea activităților 

practice  într-un cadru 

amiabil,deschis colaborării și  

demonstrării abilităților



Formare de abilități și  
deprinderi practice



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



Participă la
diferite activități  

extracurriculare  de 
informare și  

documentare



Își valorifică și îmbunătățesc  

performanțele digitale în  

laboratorul de informatică



Alimentație publică

Prof. Aștefanei Gabriela

Electrotehnică

Prof. Șerban Anișoara

Ms. Popa Tina Tatiana

Mecanică

Prof. Dumitru Elena

O alegere pentru viitorul tău....


