




 ÎNVĂȚĂMÂNT  LICEAL

 Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere: 

1 clasă – 28 de locuri
 Tehnician ecolog și protecția calității mediului: 

1 clasă – 28 de locuri

 ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

 Tâmplar universal: 1/2 clasă – 14 locuri

 Comerciant vânzător: 1/2 clasă – 14 locuri

 ÎNVĂȚĂMÂNT SERAL

 Tehnician în silvicultură și exploatări forestiere:

1 clasă – 28 de locuri
 Tehnician designer mobilă și amenajări interioare: 

1 clasă – 28 de locuri



PROTECȚIA MEDIULUI

CALIFICAREA: TEHNICIAN ECOLOG ȘI PROTECȚIA CALITĂȚII MEDIULUI 

1 CLASĂ – 28 DE LOCURI

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL



Notă introductivă
Elevii care aleg acest profil dobândesc competențe în:

 Conservarea biodiversității, aplicând și respectând reglementările 

în vigoare la nivel european și internațional privind dezvoltarea 

durabilă și grija față de mediul înconjurător.

 Competențe de recoltare a probelor de apă, aer, sol și de

efectuarea unor analize ale factorilor de mediu.



 Competențe de supraveghere și control a calității apei potabile 

și a apelor uzate, dar și a ecosistemelor antropizate.

În atingerea acestei competențe elevii realizează vizite de

documentare la Stația de epurare Pitești şi la Stația de tratare a

apei Budeasa.



SILVICULTURA

CALIFICAREA: TEHNICIAN ÎN SILVICULTURĂ ȘI EXPLOATĂRI 

FORESTIERE

1 CLASĂ – 28 DE LOCURI

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL



TEHNICIANUL ÎN SILVICULTURĂ este personalul calificat pentru

paza şi administrarea unui canton silvic şi are în subordine

muncitori silvici. Acesta execută lucrări cu grad scăzut de

dificultate sub îndrumarea unui inginer silvic.



Competențe profesionale:

• Legislatie silvică;

• Identificarea speciilor de arbori după

caractere morfologice;
•Obținerea puieților în pepiniere;

• Regenerarea și îngrijirea arboretelor;

• Cunoáşterea faunii pădurilor şi a 

apelor de munte;

• Protejarea şi ocrotirea speciilor pe

cale de dispariţie din România.



• Aplicarea mijloacelor moderne în exploatarea pădurilor

• Măsurători topografice;
• Circulația rutieră și conducerea tractorului;

• Amenajarea şi exploatarea pădurilor;

• Gospodărirea şi amenajarea fondului forestier şi cinegetic.



Locuri de muncă posibile
• Tehnician silvic

• Tehnician în exploatări forestiere

• Tehnician de vânătoare

• Lucrător în cadastru

• Tehnician pentru creşterea peştilor în apele de munte

• Gestionar herghelii de stat Regia Naţionalaă a Pădurilor

• Proiectant amenajări spaţii verzi.

Evoluţie în carieră
• învățământul postliceal

• învățământ superior Facultatea de Silvicultură și Exploatări Forestiere ,

Facultatea de Ecologie şi Protecţia Mediului, Facultatea de Știinţe

Agricole, Industrie Alimentară şi Protecţia Mediului.



PRELUCRAREA LEMNULUI

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

 Calificarea: Tâmplar universal:           1/2 clasă – 14 de locuri



Competenţe profesionale

• Debitarea materialului lemnos

• Prelucrarea reperelor din lemn masiv şi a panourilor

• Şlefuirea, finisarea, asamblarea produselor finite din lemn

• Producerea, decorarea şi repararea mobilei şi a altor produse din lemn.



Pregătirea profesională de specialitate se realizează prin ore de

laborator tehnologic şi ore de instruire practică desfăşurate în

laboratoarele şi atelierele şcolii.



Evoluţie în carieră

Absolvenţii şcolii profesionale îşi pot găsi un loc de muncă sau pot urma

cursurile învăţământului liceal.

Locuri de muncă posibile :

• tâmplar universal;

• tâmplar restaurator;

• restaurator şarpante şi structuri din lemn;

• tâmplar binale (uși, ferestre);

• tăietor de precizie în lemn;

• confecţioner articole speciale din lemn.



ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ

Calificarea : Comerciant vânzător: 1/2  clasă – 14 locuri

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL

Prin activitatea de instruire practică desfășurată la școala profesională

vă puteți dezvolta capacitățile de comunicare, de relaționare, de

negociere, necesare bunei derulări a acestei activități.



Competenţe profesionale:

 Efectuarea de calcule economice specifice aprovizionării și
distribuției mărfurilor

 Verificarea mărfurilor și expunerea lor în sala de vânzare într-o manieră

estetică
 Aplicarea prețurilor vizibil

 Aplicarea formelor de plată și încasarea banilor

 Întocmirea și raportarea situației vânzărilor

 Administrarea ambalajelelor și a mărfurilor

 Folosirea tehnicilor promoționale la locul de vânzare.





Locuri de muncă posibile:

• Vânzător, lucrător comercial

• Vânzător de produse naturiste sau livrare de mărfuri la  domiciliul   

clientului pe bază de comandă
• Participați la campanii de marketing (publicitate, studii de piață).



VĂ AŞTEPTĂM!

Construim împreună un PARTENERIAT în beneficiul elevilor.

Liceul Tehnologic "Regele Mihai I"
B-dul. Basarabilor, nr.21, Curtea de Argeș

Tel./Fax: 0248721540

Email: forestierarges@yahoo.com

Web: www.forestierarges.ro

mailto:forestierarges@yahoo.com
http://www.forestierarges.ro/

