


LICEU – filieră tehnologică, curs 
de zi: 
Tehnician operator tehnică de 
calcul  - 1 clasă – 24 locuri  

LICEU – filieră teoretică, curs  
frecvenţă redusă: 
Ştiinţele naturii – 1 clasă – 
24 locuri 
 

 
 

Învăţământ  profesional dual   - 
3ani 

Mecanic auto  - 1 clasă – 21 locuri 
Tinichigiu vopsitor auto – 1 clasă 
– 20 locuri  

Învăţământ postliceal 
 
Tehnician transporturi 
auto interne şi 
internaţionale  - 1 clasă – 24 
locuri 
 

PARTENERI: 



Instalezi componentele unui 
sistem de calcul conform 
specificaţiilor 
Verifici funcţionarea 
sistemului de calcul – instalare 
hardware şi mentenanţă 
Utilizezi metode specifice de 
protejare a programelor şi 
datelor 
Asiguri  mentenanţa 
preventivă  a calculatoarelor şi 
reţelelor de calculatoare 

 
Tehnician operator tehnică 
de calcul 
Tehnician componente de 
calcul şi reţele 
Tehnician service  
echipamente de calcul 

Învăţământ postliceal – calificarea: Tehnician infrastructură reţele de 
telecomunicaţii, Administrator reţele locale şi de comunicaţii, Analist 
programator 
Învăţământ superior: recomandat din domeniile calculatoare, 
electronică, automatizări, informatică 

 TOMAIDA 

HORADO INTERNATIONAL 
CUADRIPOL 

 RCS -RDS 



 Pentru  calificarea profesională MECANIC 
AUTO şi TINICHIGIU VOPSITOR AUTO ai 
posibilitatea de a efectua ore de conducere 
GRATUITE, în vederea obţinerii permisului 
de conducere auto, categoriile B, C şi CE  

 
 Pentru elevii din alte localităţi se asigură 
cazarea în internat şi masa la cantina şcolii, 
sau program de semiinternat pentru cei care 
fac naveta 

 
 
 



 Identifici defecte folosind 
tehnici moderne de diagnosticare 
Execuţi lucrări de întreţinere a 
autovehiculelor 
Repari sistemele şi instalaţiile 
autovehiculelor 
Evaluezi funcţional, calitativ şi 
cantitativ automobilul 

Mecanic auto într-un service auto/ atelier de întreţinere şi 
reparaţii auto 
Lucrător comercial la standuri cu piese auto 
Conducător auto categoria B (taximetrist), C (transportator  
mărfuri), D (şofer autobuz şi troleibuz) 
Recepţioner service auto 

Învăţământ liceal – calificarea: Tehnician transporturi, Tehnician 
proiectant CAD,  Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 
Învăţământ postliceal – calificarea: Tehnician transporturi auto interne 
şi internaţionale 
Învăţământ superior: Facultatea de Inginerie mecanică – Autovehicule 
rutiere 

RATBV. SA TIRIAC AUTO AUTO B5 SERVICE. SRL 
 AUTOMOBILE BAVARIA SRL              EVW HOLDING SRL 



 Identifici  defectele şi gradul de uzură  al cadrului sau caroseriei 
automobilelor, folosind metode moderne 
Efectuezi protecţia anticorozivă respectând estetica automobilului 
Efectuezi operaţii de vopsire a caroseriilor conform celor mai 
moderne tehnologii 

 

Tinichigiu vopsitor auto într-un 
service auto/ atelier de întreţinere şi 
reparaţii auto 
Lucrător comercial la standuri cu 
piese auto 
Conducător auto categoria B 
(taximetrist), C (transportator  
mărfuri), D (şofer autobuz şi troleibuz) 
Recepţioner service auto 
Lucrător distribuţie vopsele şi 
componente – elemente de caroserie 

Învăţământ liceal – calificarea: Tehnician transporturi, Tehnician 
proiectant CAD,  Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii 
Învăţământ postliceal – calificarea: Tehnician transporturi auto interne 
şi internaţionale 
Învăţământ superior: Facultatea de Inginerie mecanică – Autovehicule 
rutiere 

RATBV. SA TIRIAC AUTO RED SERVICE KAROSERIE SRL  
 AUTOMOBILE BAVARIA SRL              EVW HOLDING SRL 
            ZARIAN AUTO SRL 





                BRAȘOV 
Str. Fundătura 
Hărmanului nr. 12, 
  Tel 0268335700, Fax 
0268334689 
E-mail: 
ctf.brasov@gmail.com 

CONTACT: 

Mijloace de transport: 

 Linii R.A.T: 1, 21, 23barat, 10, 19 
 Tren : Halta CFR Triaj 

mailto:ctf.brasov@gmail.com

