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Avantajele elevilor 
noştri: 

 Domeniu: Electronica automatizări     

Tehnician operator telematică (2 clase) 

 Domeniu:  Productie media (1 clasa)  

Tehnician operator procesare text/imagine (1 
clasa)            

 Domeniu:  Mecanică  

Tehnician proiectant CAD (1 clasa)     

 Domeniu:  Electric       

Tehnician în instalaţii electrice(1 clasa) 
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- program numai dimineata 

- 4 platforme informatice 

- acces usor din orice punct al 

orasului 

- participare la programe 

europene 

- participare in firme de 

exercitiu 

 

 

 Domeniu:  Mecanica & Electric  

Strungar (14 locuri)+ Electrician (14 locuri) 

Elevii primesc "Bursa profesională-stat" 
200Ron/luna + BURSA ANGAJATORI de până la 
500 RON/lună 

 Au posibilitatea angajării la finalul studiilor 

 pot continua studiile în clasa a XI-a a 
învăţământului liceal 

 

 

 

Numai la noi: 

- te poţi califica în telematică 

- te poti califica in domeniul 

productie-media 

- poti învăţa în regim intensiv 

limba engleza la un liceu 

tehnologic 

 

AVANTAJE NOSTRI: 

Liceul Tehnologic ,,Grigore C. 

Moisil” BUZĂU 

http://www.liceulmoisilbuzau.ro/


 

PROGRAME   si    PROIECTE 

EUROPENE 

Liceul Tehnologic 
 ,,Grigore C. Moisil” BUZĂU 

 
DESCRIEREA CALIFICARILOR  

DOMENIUL:  
ELECTRONICĂ-AUTOMATIZĂRI 
Tehnician operator telematică 

 
Realizează şi exploatează reţele de 

transmisii de date, sisteme de 
telemăsură şi telecontrol, sisteme de 

calcul şi sisteme multimedia, 
contribuie la estimarea cantităţilor şi 

costurilor materiale. 
 

DOMENIUL: MECANICĂ 
Tehnician proiectant CAD 
Absolventii vor fi capabili să 

îndeplinească sarcini de proiectare, 
desenare pe calculator cu programul 

AutoCAD, verificare, exploatare şi 
punere în execuţie a desenelor 

specifice domeniului tehnic. 

 

DOMENIUL:  ELECTRIC Tehnician 
în instalaţii electrice 

Absolventii  realizeaza, monteaza şi 
pun în funcţiune echipamente 

electrice, supravegheaza precum şi 
repara aceste instalaţii. 

 
DOMENIUL:  PRODUCȚIE MEDIA 

Tehnician operator procesare 
text/imagine asigură prelucrarea 

digitală a imaginii, tehnoredactarea 
computerizată a cărților, transpunerea 

digitală a lucrărilor cu destinație 
editorial tipografică. 

 

Rezultate deosebite la Olimpiadele 
tehnice si Concursuri Nationale 

Licee Partenere- Proiectul 
European Multilateral Comenius 

Va asiguram ca veti obtine o 

calificare profesionala utila pentru 

viitorul dumneavoastra, daca 

ajungeti la noi: 

Liceul Tehnologic ,,Grigore C. 

Moisil” 

Strada Iazul Morilor nr 11, tel : 0338/401568, 

0238/720901, 

fax : 0338/401568   

  Website:  http://www.liceulmoisilbuzau.ro/ 
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