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Calificarea Tehnician Transporturi
-clasa a IX-a, liceu (24 locuri)

Tehnicianul
Transporturi
operează
cu
documente de transport, analizează mărfurile în
vederea transportării și depozitării, realizează
operații specifice planificării și derulării unor
activități de transport, planifică reviziile tehnice în
conformitate cu legislația în vigoare, coordonează
și monitorizează activități de reparare a mijloacelor
de transport.

UN LICEU

PENTRU TINE!

Calificarea Tehnician electrician
electronist auto
-clasa a IX-a, liceu (24 locuri)

Oferta educațională
2022-2023
Date de contact:
Piatra Neamț
Str. Soarelui nr.1
Tel. 0233216163

Tehnicianul electrician-electronist
auto analizează starea de funcționare a
sistemelor
electrice,
electronice,
mecanice, pneumatice și hidraulice ale
automobilului, îndeplinește sarcini cu
caracter tehnic de montaj, testare și
punere în funcțiune a mijloacelor de
transport rutier și urmărește realizarea
activităților de testare, de întreținere și
intervenție asupra automobilelor.
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Electrician constructor
-clasa a IX-a, învățământ dual (20 locuri).
Operator economic: DELGAZ GRID
-clasa a IX-a, învățământ profesional de 3
ani (4 locuri)

Mecanic auto
-clasa a IX-a, învățământ profesional
de 3 ani (48 locuri)

Tinichigiu vopsitor auto
-clasa a IX-a, învățământ profesional
de 3 ani (24 locuri)

Electricianul constructor se ocupă cu instalarea,
întreținerea și repararea sistemelor electrice de
cabluri, a echipamentelor și dispozitivelor
similare, realizează instalații electrice de iluminat
interior și exterior, instalații electrice pentru
alimentarea mașinilor electrice și instalații
electrice pentru alimentarea panourilor solare.

Mecanicul auto se ocupă cu întreținerea și
repararea sistemelor și componentelor mecanice
ale autovehiculelor rutiere, dând dovadă de
operativitate, colaborare bună cu clienții și
oferirea de sfaturi competente cu privire la
mentenanța autovehiculului.

Tinichigiul vopsitor auto execută operații de
reparație și întreținere la autovehicule, oferind
soluția optimă din punct de vedere tehnic,
calitativ, economic și al siguranței autovehicului
în circulație și are cunostințe variate în ceea ce
privește diversitatea tipurilor de caroserii, modul
de utilizare a diverselor materiale de vopsitorie
cât și compoziția chimică a acestora.

