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Absolvenţii vor dobândi o serie de 

cunoştinţe, abilităţi şi atitudini care le 

vor permite:

Să realizeze activităţi de mentenanţă a 

subansamblurilor maşinilor, utilajelor şi 

instalaţiilor, asigurând dobândirea unor 

abilităţi, cunoştinţe şi deprinderi pentru a 

executa lucrări de montare, punere în 

funcţiune, revizie, întreţinere şi reparare a 

maşinilor, utilajelor şi echipamentelor 

industriale.

Ocupaţii COR* (Clasificarea Ocupațiilor din România) ce

pot fi practicate, inclusiv codurile din COR:

723307- Mecanic întreținere și reparații 
mașini de cusut industriale;

723309- Mecanic maşini agricole ;

723302- Mecanic utilaj;

721424- Lacătuş mecanic de întreţinere şi 

reparaţii universale ;

721411- Lăcătuş-montator;

721501- Mecanic montator instalaţii cu 

cablu în silvicultură şi exploatări forestiere;

723305- Ungător-gresor;

821101- Lăcătuş montator pentru utilaje 

industriale de construcţii şi agricole;

821102- Pregătitor şi montator utilaje 

tehnologice;

821103- Montator subansamble.





OPERATORI ECONOMICI

SC REPARAȚII DN SRL

SC TYO NOVASTAR SRL

SC FERMIT SA

Parteneriate actuale încheiate 

pentru învățământul profesional



Ocupaţii COR* (Clasificarea

Ocupațiilor din România) ce pot

fi practicate, inclusiv codurile

din COR:

10-12 LOCURI





OPERATORI ECONOMICI

SC SUPERMOD MANUFACTURING SRL

SC KALRA PRO SRL

SC LONDON FASHION SRL

Parteneriate actuale încheiate 

pentru învățământul profesional





Ocupaţii COR* (Clasificarea Ocupațiilor din

România) ce pot fi practicate, inclusiv codurile din

COR: 751201 Brutar;

75202 Cofetar;

75203 Patiser;

75205 Operator la fabricarea produselor 

congelate de patiserie și panificație;

816027 Operator la fabricarea 

produselor făinoase;

816029 Operator la fabricarea 

biscuiților;

816030 Preparator napolitane;

818301 Mașinist la mașini de ambalat;

818302 Operator la mașina de etichetat.

10-12 LOCURI





OPERATORI ECONOMICI

SC OVIPAN SRL

ROMTEL IMPEX SRL

SC PANICART PROD SRL

SC DANIRO PAN SRL

SC WIXERA ALPHA SERVICE SRL

Parteneriate actuale încheiate 

pentru învățământul profesional



Absolvenţii vor dobândi o serie de 

cunoştinţe, abilităţi şi atitudini care le 

vor permite:

Efectuarea operaţiilor de recepţionare, 

depozitare şi transport a materiilor prime 

în vederea pregătirii lor pentru 

prelucrare, în scopul obţinerii 

semifabricatelor şi produselor finite de 

calitate corespunzătoare. Pe lângă 

cunoştinţele necesare privind tehnologia 

obţinerii conservelor din legume şi 

fructe, calificarea presupune şi 

capacitatea de deservire şi întreţinere a 

utilajelor şi instalaţiilor din cadrul 

unităţilor prelucrătoare de legume şi 

fructe. 

Ocupaţii COR*

(Clasificarea Ocupațiilor

din România) ce pot fi

practicate, inclusiv

codurile din COR:

10-12 LOCURI





OPERATORI ECONOMICI

SC ITALPROD SRL

Parteneriate actuale încheiate 

pentru învățământul profesional





Clasa a IX-a Clasa a X-a Clasa a XI-a

20 % pregătire 
practică

60 % pregătire 
practică

72 % pregătire 
practică

5 săptămâni practică 
comasată

9 săptămâni practică 
comasată

10 săptămâni 
practică comasată

PONDEREA ORELOR DE INSTRUIRE PRACTICĂ









AȚII: 

•HTTP://LICEULTEHNOLOGICVICTORFRUNZA.RO/
•

HTTP://WWW.ALEGETIDRUMUL.RO
•

•HTTPS://WWW.EDU.RO/INVATAMANT-DUAL
•HTTPS://ISJBUZAU.RO/PROMOVARE/INVATAMANT-

PROFESIONAL-DUAL/


