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LICEUL TEHNOLOGIC 0CNA MUREŞ
-Invită absolvenţii clasei a-VIIIla, care iubesc natura şi sunt interesaţi de

problemele actuale ale mediului înconjurător, în care trăim,
să se înscrie în clasa a-IX-a, LICEU ZI, 28 LOCURI!

CALIFICAREA
TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA CALITĂŢII

MEDIULUI,
DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ:

PROTECŢIA MEDIULUI

T: VT:I ÎgvvKT J+?
>   Realizezi  teste  de  laborator  şi  de  teren  pentru  investigarea  şi  monitorizarea

surselor poluării mediului, care afectează sănătatea noastră;
>   Efectuezi  analiza chimică şi  instrumentală privind calitatea aerului,  a solului,  a

apei;
>  Lucrezi  cu  programe  infomaţionale  despre:  dezvoltarea  durabilă  a  mediului;

prevenirea  poluării
deşeurilor;  1egislaţie

protecţia   mediului;   agricultura   ecologică;   gestionarea
mediu de la nivel naţional, european şi intemaţional.

>   Să   utilizezi   cunoştinţele   teoretice
rezolvarea problemelor, care se ivesc

practice   acumulate   la   identificarea   şi
viaţa profesională.
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>   Calificarea de nivel IV "Tehnician ecolog şi protecţia mediului";
>  Dobândeşte  competenţe  cheie,  pentru  un job  de  viitor:  cunoştinţe  de  cultură

generală şi tehnice  de  liceu;  abilitatea de a învăţa pe cont propriu;  motivaţie de
lucru.

>   Evoluţia în carieră, prin umarea cursurilor învăţământului superior şi a şcolilor
postliceale din domenii înrudite;

>  Angajarea în job-urile: Tehnician ecolog; Laborant chimist; Auditor de mediu.
>  Instruirea practică se face în laboratorul de analize fizico-chimice din Şcoală Şi la

FIRMA S.C APA CTTA SRL OCNA MUREŞ;
>  Angajatori pot fi:
-AGENŢII DE PROTECŢIA MEDIULUI;
i    ADMINISTRAŢIA UNOR PARCURI NATURALE (ADMI

PARCULUI NATURAL LUNCA MUREŞULUI);
i    STAŢII DE TRATARE A APELOR TEHNOLOGICE;
1    STAŢII DE TRATARE  ŞI EPURARE A APELOR UZATE.



LICEUL TEHNOLOGIC 0CNA MUREŞ
lnvită absolvenţii clasei a-VIII-a, să se înscrie în clasa a-IX-a,

Şcoala profesională,  cu durata de 3 ani, cu un număr de 14 locuri,
în

CALIFICAREA
BRUTAR-PATISER-PREPARATOR PRODUSE FĂINOASE

CE VEI ÎNVKTA .1
>  Pregătirea materiilor prime şi auxiliare, confom reţetei de producţie;
>  Prepararea   şi   prelucrarea  tipurilor   de   aluat  pentru   obţinerea   produselor   de

patiserie;
>   Prelucrarea aluatului pentru obţinerea produselor făinoase;
>  Aprecierea valorii nutritive a alimentelor;
>   Să lucrezi cu utilaje şi echipamente modeme de fabricat produse de panificaţie.

T:g\tET]C]]f E O S:ETUTE Srw\,Ţ:.
<.  Elevii  vor  primi  bursa  profesională  lunară,   în  valoare   de  200   lei,   conform

legislaţiei actuale, indiferent de statutul social şi economic al familiei;
•:.  Decontarea navetei elevilor;
•:. Dobândirea de  competenţe cheie, pentru un job de viitor: cunoştinţe de

cultură  generală  şi  tehnice  de  liceu;  capacitatea  de  a  lucra în  echipă;
abilitatea de a învăţa pe cont propriu; motivaţie de lucru.

•:.  Instruirea    practică    se    face    la    FIRMAS.C    BOTEZAN    SRLŞIÎN

LABORATORUL DIN INCINTA ŞCOLII;
•:.  Absolvenţii şcolii profesionale au posibilitatea să continue studiile: la liceu forma

Zl  sau  la  liceu  forma  SERAL;  şcoala  postliceală  Tehnician  controlul  calităţii

produselor alimentare.
•:. Vei avea meseria de:  brutar, patiser,  covrigar,

preparator produse făinoase;
•:. Angajatori pot fi:
i    SC BOTEZAN SRL OCNA MUREŞ
I    ELMA COMPANY SRL OCNA MUREŞ
i    APLIN 57 LUX SRL SEBEŞ
i   ALBAPAN  SA ALBA IULIA  ŞI  ORICE BRUTĂRIE   SAU PATISERIE DIN

TARĂ SAU DIN STRĂINĂTATE ! ! !



®HEERFA EBUCAŢi®iqAEDĂ PEEqTRU  AEtiuEg ş®®E.AR
2®flgi2®20

LICEUL TEHNOLOGIC 0CNA MUREŞ
lnvită absolvenţii clasei a-VIII-a, să se înscrie în clasa a-IX-a,

Şcoala profesională, cu durata de 3 ani  în meseria de:
MECAMC UTILAJE Ş[ INSTALAŢll ÎN  INDUSTRIE,

cu un număr de 28 locuri

-Ce ve{ ÎmvăţcL?
®   Se vor foma elevilor,   aptitudini  cerute   de  angajator:   comunicare   in  limbă  română  şi

o limbă de circulaţie intemaţională, gândire critică, negociere;

®   În decursul celor trei ani de studiu, elevii vor învaţă să lucreze individual şi în echipă,

®   Pe tot parcursul celor trei ani elevii vor primi bursă profesională lunară în valoare de 200

lei,  indiferent de statutul social Şi economic;

®   Instruirea practică se face la firma S.C SPARTACUS SRL şi la atelierul

mecanic din incinta şcolii noastre;

®   Elevii au posibilitatea să continue studiile, la liceu zi sau la liceu seral.

J+VAg\(rl:AJT:n  OTETUctEI  Srug\lT:.

Elevii vor dobândi urmatoarele competente:

>   utilizarea   vocabularului   comunşia   celui   de   specialitate   in   limba   română   şi   o   limba

intemaţională;

>    interpretarea desenelor tehnice pentru realizarea pieselor;

>    asumarea responsabilităţii în ceea  priveşte MTSM si PSI la locul de muncă;

>    o bună colaborare cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor ce  le  revin  la

realizarea pieselor mecanice;

>    asumarea iniţiativei şi a rolului în timpul   lucrului.

După   absolvire,  elevii se  pot angaja  la  orice întreprindere cu  profil

mecanic cum ar fi:

•:.   BOSH   REXROTH-BLAJ
<.           SEWS-ALBA
•:.           FUJICURA-CLUJ-NAPOCA  ,
•:.           ECKERLE AUTOMOTIVE -CLUJ -NAPOCA.
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LICEUL TEHNOLOGIC 0CNA MUREŞ
lnvită absolvenţii clasei a-VIIIla, să se înscrie în clasa a-IX-a,

Şcoala profesională,  cu durata de 3 ani, cu un număr de 28 locuri,
în

CALIFICAREA

@@mffEB@ffl"ffi
CE VEI ÎNVKTA !

:_::_____=__:_

>  Pregătirea mărftirilor pentru vânzare;
>  Analiza   peţei    şi    folosirea   metodelor   modeme   de   investigare   a   nevoilor

consumatorilor;
>  Comeftul electronic, vânzarea online a mărfurilor;
>  Noţiunea de calitate a mărfurilor şi a serviciilor comerciale;
>  Drepturile consumatorilor, siguranţa cinsumatorilor;
>  Calcule economice şi completarea documentelor specifice comeftului.

T:g\lT:J:ICIlfE O TT:Tun= Srug\irii.
•:.  Elevii  vor  primi  bursa  profesională  lunară,   în  valoare  de  200   1ei,   confom

legislaţiei actuale, indiferent de statutul social şi economic al familiei;
•:.  Decontarea navetei elevilor;
•:. Dobândirea de  competenţe cheie, pentru un job de viitor: cunoştinţe de

cultură  generală  şi  tehnice  de  liceu;  capacitatea  de  a  lucra în  echipă;
abilitatea de a învăţa pe cont propriu; motivaţie de lucru.

•:.  Instruirea practică se face la Unităţi comerciale, de alimentaţie publică;
•:.  Absolvenţii şcolii profesionale au posibilitatea să continue studiile: la liceu forma

Zl  sau  la  liceu  foma  SERAL;   şcoala  postliceală  Tehnician  în  activităţi  de
comeft;

•:. Vei avea meseria de: VÂNZĂTOR, DISTRIBUITOR MĂRFURI, LUCRĂTOR
COMERCIAL;

•:. Angajatori pot fi:
i   KAUFLAND LOGISTIC;
1    PROFI     CITY;     CARFUR;     SELGROS;     METRO;     CORA;     AUCHAN;

DECATHLON, ETC.
\_~T`D[STR[BU[TOR  MĂRFUR]  ÎN  CADRUL  TUTUROR  COMPAN[[LOR  DE

PROFIL;
•    ANGROSIST;  RETAILER !!!


