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LICEUL TEHNOLOGIC 

Oferta educațională pentru anul școlar
2022- 2023

ȘCOALĂ PROFESIONALĂ CU DURATA DE 3 ANI: 2 clase
Domeniul MECANICA DUAL- S.C. BOSCH AUTOMOTIVE - 20 

locuri, calificarea:
1 clasa Mecanic utilaje si instalatii in industrie

1 clasa Lacatus constructii metalice si utilaje tehnologic –
24 locuri - S.C. INDUSTRIAL SERVICE

Domeniul COMERT- 24 LOCURI, calificarea:
1 clasa Comerciant-vanzator



Școala profesională - Domeniul MECANICĂ

calificarea Mecanic utilaje si instalatii in 

industrie – 20 locuri

De ce mecanic ?Ce înveţi?
*Realizarea schiţei după model piesei mecanice în vederea 

executării ei;

*Realizarea pieselor prin operaţii de lăcatuşerie generală;

*Montarea organelor de maşini în subansamblurile mecanice;

*Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale;

*Realizarea desenului tehnic pentru organele de maşini;

*Realizarea asamblărilor mecanice;

*Realizarea operaţiilor de întreţinere şi a reviziilor tehnice ale 

maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor;

*Executarea reparaţiilor curente ale maşinilor, utilajelor şi

instalaţiilor;

*Exploatarea instalaţiilor de ridicat şi transportat .



Scoala profesionala – Domeniul MECANICA 

calificarea Lacatus constructii metalice si 

utilaj tehnologic -24 locuri

Ce înveţi?
*Realizarea schiţei după model piesei mecanice în vederea executării 

ei;

*Realizarea pieselor prin operaţii de lăcatuşerie generală;

*Montarea organelor de maşini în subansamblurile mecanice;

*Măsurarea mărimilor tehnice specifice proceselor industriale;

*Realizarea desenului tehnic pentru organele de maşini;

*Realizarea asamblărilor mecanice;

*Realizarea operaţiilor de întreţinere şi a reviziilor tehnice ale 

maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor;

*Executarea reparaţiilor curente ale maşinilor, utilajelor şi

instalaţiilor;

*Exploatarea instalaţiilor de ridicat şi transportat .



Școala profesională – Domeniul COMERT

Calificarea Comerciant-vanzator- 24 locuri

De ce?

Ce înveţi?

*Pregătirea mărfurilor pentru vânzare;

*Analiza peţei şi folosirea metodelor moderne de 

investigare a nevoilor consumatorilor;

*Comerţul electronic, vânzarea online a mărfurilor;

*Noţiunea de calitate a mărfurilor şi a serviciilor comerciale;

*Drepturile consumatorilor, siguranţa consumatorilor;

*Calcule economice şi completarea documentelor specifice 

comerţului.



Avantajele parcurgerii învăţământului profesional cu 

durata de 3 ani la Liceul Tehnologic OCNA MURES

Desfășurarea stagiilor de pregătire practică 

la agenți economici
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Avantajele parcurgerii învăţământului profesional cu 

durata de 3 ani la Liceul Tehnologic OCNA MURES

➢ Susţinere financiară prin programul „Bursa profesională“ 

(200 lei/lună)

➢ Finalizarea studiilor cu examen de certificare a calificării 

profesionale nivel 3, calificare recunoscută atât în ţară cât 

şi în Uniunea Europeană 

➢ Posibilitatea angajării part-time în perioada desfășurării 

cursurilor

➢ Angajarea la agenții economici parteneri unde s-au 

desfășurat stagiile de pregătire practică

➢ Continuarea studiilor liceale în calificarea Tehnician

Proiectant CAD si Tehnician in activitati de comert,nivel 4.



PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA 

PENTRU ELEVII SCOLII PROFESIONALE

Liceul Tehnologic Ocna Mureş, începând cu

luna noiembrie 2020, este partenerul numãrul 1, în

cadrul proiectului SCOP.OM-STAGII DE PRACTICĂ,

CONSILIERE ȘI ORIENTARE PROFESIONALĂ PENTRU

ELEVII DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI

TEHNIC DIN OCNA MUREȘ”, finanţat prin Programul

Operațional Capital Uman, Axa prioritară 6-Educație

și competențe Prioritatea de investiție 10.iv, ID

131628. Durata proiectului este de doi ani.



PROIECTE CU FINANTARE EUROPEANA 

PENTRU ELEVII SCOLII PROFESIONALE

➢ Activități de conștientizare a elevilor din grupul țintă,

pentru finalizarea studiilor şi inserţie pe piaţa muncii.

Elevii participanţi, vor primi o bursã de 500 de lei, la

finalizarea cursurilor.

➢ Elevii participanţi sunt implicaţi în urmãtoarele activitãţi

de proiect:

➢ Stagii de practică națională în atelierele și laboratoarele

Partenerului 1 și la agenții economici, parteneri de

practică, în acest proiect: S.C. INDUSTRIAL SERVICE,

S.C. BOSCH AUTOMATIVE, SC Bia&Gogu SRL, SC

ISABELA SRL, Magazinul de obiecte bisericesti din

Dumbrava, Statia de tratarea a apei din Ocna Mures

➢ Stagiu de practica transnatională, pentru un grup de 5

elevi selectaţi din grupul ţintã pe baza rezultatelor,

➢ Firma de exercițiu, înființată în fiecare an de proiect, cu

numele LAUNCH CONTROL



Proiectul ”Stagii de practică în domeniul 

construcțiilor pentru 185 de elevi, în 
regiunea Nord-vest”, Ofera posibilitatea 

⚫ Prin acest proiect va funcționa prima ”Școală de 

aplicatori în domeniul pardoselilor sintetice și

hidroizolațiilor” din România.

Proiectul ”Stagii de practică în domeniul construcțiilor
pentru 185 de elevi în regiunea Nord-vest” include stagii

de pregătire de 3 luni, timp în care elevii vor alterna

noțiunile teoretice cu practica. Vor avea acces la proiect

elevii din clasele a XI-a și a XII-a de liceu, elevii claselor

a X-a și a XI-a din cadrul Școlilor Profesionale.

⚫ Școala de aplicatori durează trei luni și include sesiuni

teoretice și practică în școli

⚫ Absolvenții Școlii vor primi calificarea de ajutor aplicator

și un salariu de 1900 euro/lună

⚫ Cei mai buni cursanți vor primi și bursă de 800 de lei la 

finalul celor trei luni de cursuri

⚫ Cursanții vor învăța meseria modernizând școlile în care 

învață



Perspective in viitor pentru noi 

calificari

⚫ Unitatea este acreditata nivel trei

invatamant profesional si in 

calificarile:

⚫ Confectioner produse electrotehnice

⚫ Operator in industria

medicamentelor si produselor

cosmetice

⚫ Electrician joasa tensiune

⚫ Receptioner distribuitor


