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LA LICEUL  TEHNOLOGIC GRIGORE C MOISIL

NOUTATE ABSOLUTĂ 
ÎN 

ÎNVĂŢĂMÂNTUL TEHNIC 

BUZOIAN 



o nouă calificare 

TELEMATICA 



LICEUL  TEHNOLOGIC GRIGORE C MOISIL 

Preocupată permanent de a fi in pas cu noile 

calificări solicitate pe piaţa forţei de muncă echipa 

managerială a Liceului Tehnologic GRIGORE C 

MOISIL Buzău vă propune pentru anul şcolar 

2014/2015 o nouă calificare 

TELEMATICA 



LICEUL  TEHNOLOGIC GRIGORE C MOISIL

Ce este TELEMATICA ?



LICEUL  TEHNOLOGIC GRIGORE C MOISIL

Telecomunicaţii

+

Informatică 

=

TELEMATICĂ 



Ce este TELEMATICA ?

 In general, telematica reprezinta tehnologia de 
trimitere, primire  si stocare de informatii prin 
intermediul retelelor de telecomunicatii si al 
retelelor de calculatoare , precum si controlul 
dispozitivelor prin intermediul acestor retele.

 Exemplul cel mai bun de telematica este internetul 
in sine  deorece acesta depinde  de o serie de 
retele de calculatoare  conectate  la nivel global 
prin intermediul retelelor de telecomunicatii.



Ce este TELEMATICA ?

Pe masura dezvoltarii tehnologiilor de telecomunicatii 

avansate vezi reţelele de date  4G LTE (la noi in ţară 

VODAFONE a lansat deja serviciul 4G) domeniile de 

aplicaţie ale telematicii vor fi din ce in ce mai diverse si 

aplicatiile legate de aceasta vor cunoaste o extindere 

explozivă.

Aplicatiile telematicii sunt diverse ,totusi in unele domenii 

, aceasta  a luat in ultimul timp o dezvoltare extrem de 

mare. Din aceste domenii putem aminti:



Domeniile de aplicatie ale telematicii

Industria auto – Sistemele de navigatie Inteligente

 Convergenţa dintre domeniul telecomunicaţiilor şi 
informatica a dus la nenumarate inovaţii in tehnica 
automatizării automobilului cum ar fi:

 sistemul de avertizare de urgenta pentru autovehicule, 
sistemeul de navigaţie prin GPS, sistemul de monitorizare si 
control al flotei de autovehicule folosind sistemele GPS si 
retelele mobile de date 3G si LTE, sistemul de monitorizare 
a comportamentului conducatorului auto in scopul 
inbunatatirii sistemului de asigurari auto, etc.



Industria auto – Sistemele de navigatie 

Inteligente



Domeniile de aplicaţie ale telematicii

 Domeniul medical- Sistemele de apelare medicală şi 
control

 Integrarea intr-o singura platforma comuna a comunicatiilor 
si a tranferului de date intre diferite spitale si clinici putand 
astfel fi obtinute date pretioase despre pacienti in timp real 
si de asemenea chiar efectuarea unor interventii medicale 
de la distanta.

 Monitorizarea permanenta a persoanelor cu dizabilitati si 
cu probleme de orientare cu posibilitatea transmiterii in timp 
real a unui apel de urgenta in cazul in care un paceient este 
in pericol.



TELEMATICA  in imagini
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TELEMATICA 

in imagini



TELEMATICA 

in imagini



LICEUL  TEHNOLOGIC GRIGORE C MOISIL

 DOMENIUL: PRODUCȚIE MEDIA

 CALIFICAREA: Tehnician operator procesare

text/imagine

 intensiv engleză(4 ore /săptămînă)

1 clasă-28 locuri 



LICEUL  TEHNOLOGIC GRIGORE C MOISIL

 DOMENIUL: MECANICĂ

 CALIFICAREA: Tehnician proiectant CAD

sarcini de proiectare, desenare pe calculator cu

programul AutoCAD, verificare, exploatare şi

punere în execuţie a desenelor specifice domeniului

tehnic.

1 clasă-28 locuri 



LICEUL  TEHNOLOGIC GRIGORE C MOISIL

 DOMENIUL: ELECTRIC

 CALIFICAREA: Tehnician electrotehnist

Absolventii realizeaza, monteaza şi pun în funcţiune

echipamente electrice, supravegheaza precum şi

repara aceste instalaţii

1 clasă-28 locuri 



LICEUL  TEHNOLOGIC GRIGORE C 

MOISIL

 DOMENIUL: MECANICA

 CALIFICAREA:  STRUNGAR (cerinta f mare pe piata
muncii)

 Servicii

 Prelucrari mecanice prin strunjire

 Prelucrari mecanice prin frezare

 Rectificare

 Prelucrari pe utilaje cu comanda numerica

 Strunjire

 Frezare



Cine sunt si cu ce se ocupa? Munca de strungar de metale este

de a fabrica piese rotative.

 Care sunt îndatoririle postului? Obligatiile includ: sa citeasca si sa foloseasca
schitele si alte documente de acest gen si sa stabileasca cum se executa munca: 
adica sa selecteze viteza, ustensilele si materialele, uneltele de fixat si piesele de 
lucru, sa regleze dispozitivele masinii, sa prelucreze cu masina piese de diferite
forme si marimi aducându-le la dimensiunile, acuratetea si finisajul de suprafata
specificate, sa efectueze taieturi fine, sa întretina si sa mânuiasca masinile unelte.

 Ce instrumente / echipamente folosesc? Strunguri conventionale si cu control 
numeric, strunguri-revolver, masini de alezat si alte masini de acest fel, uneori si
sisteme de automate de fabricatie, ustensile manuale pentru munca de întretinere
uzuala precum si propriile mâini. Materialele cu care se lucreaza sunt în general tot 
felul de metale.

 De ce aveti nevoie pentru a reusi? Sa fi terminat o scoala profesionala, sa aveti
imaginatie spatiala, precizie, imaginatie tehnica, acuratete si reactii rapide.



Cautare pe google de job STRUNGAR 
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