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Alegând această specializare vei 

fi capabil:  

 să conduci contabilitatea unei 

firme; 

 să utilizezi programe 
informatice de contabilitate;  

 să ȋntocmeşti situaţii financiare 
şi statistice; 

 să ȋnchei asigurări şi contracte 
economice; 

 să te angajezi ca şi funcţionar 
economic, agent de asigurări, 
contabil, casier, agent 
comercial. 
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Ne desfăşurăm activitatea 

 într-un spaţiu prietenos 

 

 
 

Vã asteptãm cu drag la… 

 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 SIGHIŞOARA 
Str.Tache Ionescu nr.18 
Telefon: 0265 77 17 42 

Fax: 0265 77 22 32 
E-mail: licteh1sigh@yahoo.com 
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Oferta educaţională  

pentru anul şcolar 

 2020-2021 

 
 
 
 

VIZIUNEA 
Liceului Tehnologic nr.1 este aceea 
de a deveni un reper al formării şi 
calificării profesionale a elevilor la 
nivelul standardelor europene, în 
spiritul valorilor democratice, ale 
toleranţei şi respectului reciproc. 
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TEHNICIAN ȊN INSTALAȚII 
ELECTRICE 

 
 
     
 
 
 
 
 
 

 
 

Ce poţi învăţa cu noi? 

 să realizezi instalaţii electrice 

de iluminat şi alimentare a 

consumatorilor industriali; 

 să întreţii şi să repari 

echipamente şi instalaţii 

electrice de joasă tensiune; 

 să realizezi sisteme de 

automatizare industriale; 

 să-ţi deschizi propria afacere. 
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ALEGE ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL DE STAT 

CU DURATA DE 3 ANI 

LUCRĂTOR HOTELIER 

MECANIC UTILAJE ȘI 

INSTALAȚII ÎN 

INDUSTRIE 

MECANIC AUTO 
OPERATOR 

CERAMICĂ FINĂ 

 
Este meseria potrivită pentru 
tine, dacă vrei să devii:  
 dispecer pentru servire în 

cameră; 
 cameristă hotel; 
 valet 
 lucrător concierge; 
 cabanier. 

 

 
 
Se pot practica și alte ocupații în 
domeniu, în funcție de decizia 
angajatorului. 
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Dacă alegi această calificare, 
vei fi capabil să: 
 execuţi lucrări de montare şi 

punere în funcţiune a 
utilajelor; 

 controlezi periodic 
exploatarea corectă a 
maşinilor şi utilajelor; 

 execuţi lucrări de întreţinere 
şi reparare a maşinilor, 
utilajelor şi echipamentelor 
industriale. 
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Devenind “Mecanic auto”:  

 vei executa operaţii de 
întreţinere şi reparare a 
autovehiculelor; 

 vei obţine permisul auto 
categoria B; 

 vei efectua stagiile de 
pregătire practică la service-
uri auto. 
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Alege această calificare 
dacă îţi doreşti: 
 să confecţionezi o 

gamă largă de produse 
din ceramică fină; 

 să lucrezi pe utilaje, 
instalaţii, cuptoare 
pentru fabricarea, 
arderea şi ambalarea 
produselor; 

 să-ţi dezvolţi 
creativitatea şi simţul 
artistic 
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CE ÎŢI OFERIM? 

 Spaţii şcolare amenajate modern 

 Burse lunare pe perioada studiilor 

 Echipamente moderne achiziţionate prin programe PHARE 

 Prioritate la angajare 

 Posibilitatea de a continua studiile în clasa a XI-a, învăţământ 

liceal de zi, învăţământ liceal fără frecvenţă sau învăţământ liceal 

seral 
 


