


ÎNCEPEȚI O CARIERĂ
PORNIND DE LA NOI

PRIMUL PAS: 
alegeți un traseu educațional care pune accent mai ales 

pe pregătirea practic-aplicativă 



Aici înveți să completezi
documente justificative şi
registre contabile, să
înregistrezi în contabilitate
principalele evenimente şi
tranzacţii, să întocmești
situaţiile financiare anuale.

TEHNICIAN 

ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE          



TEHNICIAN 

ÎN TURISM, INTENSIV ENGLEZĂ
Pregătește specialiști care vor putea:
• promova și vinde programe și servicii turistice
• planifica și organiza servicii turistice pentru clienți
• comunica informațiile necesare clienților despre

serviciile turistice
• rezolva prompt solicitările și reclamațiile.
• concepe, organiza și promova programe/pachete

de oferte turistice



TEHNICIAN ECOLOG 
ŞI  PROTECŢIA CALITĂŢII   

MEDIULUI   
• identifică sursele de poluare; 
• prelevează probe pentru analize;
• realizează  teste de laborator și pe 

teren pentru monitorizarea factorilor 
de mediu;

• efectuează citiri la aparate de 
măsurare a poluării  

• întocmește rapoarte zilnice de 
analiză a apelor, solului;



TEHNICIAN OPERATOR
TEHNICĂ DE CALCUL  

Puteți deveni administratori de
sistem, de rețele de calculatoare,
tehnicieni ce asigură servicii de
televiziune / Internet / telefonie,
servicii de instalare a sistemelor
alarmă și supraveghere, a
sistemelor de automatizări,
electroniști etc.



Un astfel de tehnician:
• proiectează, desenează, verifică, exploatează şi pune în

execuţie desenelor specifice domeniului tehnic;
• testează programe specifice;
• concepe şi realizează scheme ale componentelor tehnice în 

domeniu; 
• lucrează în  de proiectare din diferite domenii de activitate, 

în firme de publicitate, design industrial.

TEHNICIAN 
PROIECTANT  CAD



TEHNICIAN ÎN INSTALATII 
ELECTRICE

• Proiectează, desenează, verifică, exploatează şi pune în 
execuţie instalații electrice de joasă tensiune; 

• Realizează lucrări de întreținere, reparare și exploatare ale 
mașinilor, aparatelor și instalațiilor electrice de joasă 
tensiune;

• Execută instalații pentru alimentarea mașinilor electrice;



ÎNVĂŢĂMÂNTUL 
PROFESIONAL

NIVEL 3 
DE CALIFICARE



MECANIC UTILAJE 
ŞI INSTALAŢII ÎN
INDUSTRIE 

Se ocupă cu executarea
operaţiilor de montare, 
punere în funcţiune, revizie, 
întreţinere, reglare, 
diagnosticare şi reparare la 
maşinile, utilajele şi 
instalaţiile din industrie.



SUDOR

Calificarea sudor presupune capacitatea de a
realiza îmbinări nedemontabile folosind încălzirea
locală, presiunea, şocul, cu sau fără material de
adaos.



ELECTRICIAN EXPLOATARE 
JOASĂ TENSIUNE

• Realizează lucrări de întreținere, 
reparare și exploatare ale 
mașinilor, aparatelor și 
instalațiilor electrice de joasă 
tensiune;

• Execută instalații 
pentru alimentarea 
mașinilor electrice;



La baza unei clădiri a stat 
întotdeauna prima 

piatră...

ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR

Munca unui zidar 
constă în modelarea 
sau tratamentul 
produselor din piatră, 
a tencuielilor 
clădirilor și în 
efectuarea zidăriilor.



ELECTRONIST APARATE ȘI 
ECHIPAMENTE

• Ce înveți?
• Să asamblezi/ dezasamblezi 

sisteme și echipamente electronice;
• Să utilizezi componente 

electronice;
• Să utilizezi AMC-uri și să efectuezi 

măsurători corecte
• Să realizezi rețele de comunicații 

prin cablu.



OPERATOR IN INDUSTRIA 
CHIMICA ANORGANICA

• Ce înveți?
• Să supraveghezi procese chimice și întreții 

echipamentul de producție folosit; 
• Sa  supraveghezi procedeele de obţinere a sodei  

şi produselor clorosodice;
• Să acţionezi şi supraveghezi utilaje şi instalaţii 

chimice specializate pentru fabricarea produselor 
chimice anorganice;



OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN 
UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE

• Ce înveți?
• pregătirea salonului de servire,
• modul de întâmpinare a 

clienților, prezentarea meniului 
și a elementelor cheie care vor 
face legătura cu clientul, 
preluarea comenzilor;

• utilizarea corectă a 
echipamentelor de servire;

• servirea preparatelor culinare și a 
băuturii;

• încasarea contravalorii comenzii 
prin redactarea cu acuratețe a 
notei de plată.



INSTALATOR INSTALAȚII  
TEHNICO-SANITARE ŞI DE GAZE 

Construim exteriorul, 
dar perfecţionăm 

interiorul!



TOT ÎN OFERTA ȘCOLII

AROTEMA – ASOCIAŢIA  ROMÂNĂ PENTRU 
TEHNOLOGII, ECHIPAMENTE  MECANIZARE 

ȘI AGREEMENT  ÎN CONSTRUCŢII



Pasul al doilea

Te implici, înveți și aplici ceea ce ai 
învățat, ținând seama de sloganul nostru: 

LA ASACHI ,,ÎNVĂŢĂM ŞI 
PROGRESĂM!”



VOLUNTARIAT



CERCETARE



ȘTUDIU

APLICAȚII 
PRACTICE



MUNCĂ ȘI VOIE BUNĂ!







ULTIMUL PAS:
ABSOLVIM ȘI NE URMĂM VISUL


