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Tehnician în administrație

Tehnicianul în administrație planifică,

organizează, monitorizează, controlează și

înregistrează evenimentele din administrația

publică

Beneficii:

❑ Efectuezi stagii de pregătire practică în

instituții publice

❑ Înțelegi viața unei instituții publice prin

programul ”Firma de exercițiu” - copie

fidelă a activității reale a unei firme

❑ Beneficiezi de șanse reale de promovare în

carieră



Ce înveți?
❑ Ești promotorul imaginii 

instituției sau a firmei în care 
lucrezi

❑ Desfășori activități cu publicul

❑ Organizezi protocolul pentru 
diferite evenimente

❑ Gestionezi corespondența 
instituțiilor sau a firmelor

❑ Întocmești situații administrativ-
financiare

❑ Consiliezi directorul în 
activitățile sale

❑ Utilizezi calculatorul în 
activitățile de birou

Ce job poți avea?

❑ Secretar economic

❑ Secretar administrativ/asistent director

❑ Asistent manager

❑ Asistent de cabinet

❑ Referent specialitate

❑ Funcționar administrativ

❑ Funcționar în serviciul cu publicul

❑ Operator la ghișee

❑ Funcționar la serviciile de informare

❑ Contabil bugetar



Tehnician analize produse alimentare

Tehnicianul analize produse alimentare pregătește

reactivii, execută analizele materiilor prime folosite și

ale produselor finite, interpretează rezultatele, aplică și

respectă normele de sănătate și siguranță în laborator

Beneficii:

❑Pregătirea teoretică este consolidată de pregătirea

practică

❑Vei putea lucra în laboratoare de analize produse

alimentare

❑Vei monitoriza respectarea regulilor de igienă şi

protecţia mediului din unităţile de alimentaţie publică

şi din industria alimentară

❑Vei avea noţiuni de conducerea calităţii în industria

alimentară



Ce înveți?

❑ Efectuezi analize ale materiilor 
prime şi ale materiilor auxiliare din 
industria de morărit şi panificaţie, 
din industria fermentativă, 
industria extractivă, precum şi a 
cărnii, laptelui, legumelor şi 
fructelor

❑ Monitorizezi aplicarea normelor de 
igienă şi protecţia mediului în 
industria alimentară

❑ Determini valoarea nutritivă a 
produselor alimentare

❑ Asiguri starea de sănătate a 
consumatorilor prin aplicarea unui 
sistem de control al calității eficient, 
în conformitate cu standarde UE

Ce job poți avea?

❑ Tehnician analize produse alimentare
din cadrul Direcţiei de Sănătate
Publică, Protecţiei Consumatorului şi
altor instituţii de verificare şi control
din cadrul sănătăţii publice

❑ Laborant de analize ale unităţiilor de
producţie din alimentație publică şi
industrie alimentară



Tehnician în gastronomie
Tehnicianul în gastronomie supraveghează

și coordonează desfășurarea activității din

bucătărie

Beneficii:

❑ Efectuezi stagii de pregatire practică în 

restaurante și cofetării

❑ Îți dezvolți abilitățile de comunicare

❑ Poți să te perfecționezi în domeniu 

pentru obținerea calificării de director 

de restaurant

❑ Este în trend competiția culinară, iar tu

vei fi specialist



Ce înveți? Ce job poți avea?

❑ Participi la amenajarea spațiilor de 

producție culinară și de patiserie-

cofetărie

❑ Organizezi activitatea de producție 

culinară

❑ Aprovizionezi unitatea și gestionezi 

stocurile de materii prime

❑ Participi la realizarea preparatelor 

culinare din gastronomia națională 

și internațională

❑ Aplici legislația privind protecția 

consumatorului

❑Tehnician în cadrul sectorului de 

producție și aprovizionare al unui 

restaurant, cofetărie-patiserie sau 

firmă de catering

❑Gastronom în restaurante clasice 

și specializate sau firme de 

catering

❑Tehnolog alimentație publică

❑ Inspector calitate producție 

culinară

❑Bucătar șef



Tehnician în industria alimentară
Tehnicianul în industria alimentară execută sarcini

privind tehnologia de fabricație, aplicarea și

respectarea normelor de muncă, efectuează analize

de laborator privind calitățile nutritive ale

materiilor prime și produselor finite.

Beneficii:

❑ Efectuezi stagii de pregătire practică la agenții

economici parteneri

❑ Pregătire profesională într-un domeniu cu mare

impact în societate

❑ Poți lucra în orice unitate de profil din industria

alimentară



Ce înveți? Ce job poți avea?

❑ Folosești tehnici de lucru și coduri 

de bune practici pentru 

producerea alimentelor

❑ Efectuezi analize de laborator 

privind calitățile nutritive ale 

materiilor prime și produselor 

finite

❑ Selectezi informații privind 

cererea consumatorilor de 

produse alimentare

❑ Aplici și respecți normele de 

muncă și organizare a muncii

❑Tehnician sau operator în toate

ramurile industriei alimentare:

morărit, panificație, carne, lapte,

conserve, industria fermentativă,

industria extractivă



Bucătar
Bucătarul realizează preparate culinare

după diferite rețete care să satisfacă

exigențele consumatorilor.

Beneficii:

❑ Efectuezi stagii de pregătire practică în

restaurante

❑ Poți obține ulterior, calificări de 

bucatăr-șef, bucătar specialist, maestru

în arta culinară, director de restaurant

❑ Este în trend competiția culinară, iar tu

vei fi specialist



❑ Realizezi preparate culinare din 

bucătăria națională și internațională

❑ Utilizezi tehnologii specifice pentru 

realizarea preparatelor dietetice, 

vegetariene, vegane și raw-vegane, 

de tip slow-food, fast-food

❑ Prepari meniuri pentru servicii de 

tip catering

❑ Aplici tehnici de prezentare estetică 

a preparatelor culinare

❑Bucătar în restaurant sau firmă 

de catering

❑Lucrător în fast-food, pizzerie

❑Bufetier

Ce înveți? Ce job poți avea?



Ospătar (chelner), vânzător în unități de 

alimentație publică



Ce înveți? Ce job poți avea?

❑ Pregătești saloanele de servire în 

vederea primirii clienților

❑ Recomanzi preparate și băuturi 

din meniu

❑ Alcătuiești meniuri pentru diferite 

tipuri de mese și diferite categorii 

de consumatori

❑ Servești preparate și băuturi și 

debarasezi mesele

❑ Întocmești notele de plată și 

încasezi contravaloarea 

consumației

❑ Acorzi atenție maximă fiecărui 

consumator



Cofetar- patiser 



Ce job poți avea?Ce înveți?



Comerciant-vânzător



Ce job poți avea?Ce înveți?



Mecanic utilaje și instalații în industrie 



Ce job poți avea?Ce înveți?







În speranța că acest ghid de orientare profesională îi va ajuta

pe absolvenții învățământului gimnazial să se orienteze corect

în alegerea drumului spre o profesie, în concordanță cu

pasiunile și aptitudinile descoperite, echipa Liceului

Tehnologic „Constantin Istrati” vă urează succes!


