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OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2021-2022 
 

CLASA a IX-a,  CURS ZI 

 

Profil tehnic/Domeniul: ELECTRONICĂ, AUTOMATIZĂRI 

Tehnician de telecomunicații – 1 clasă 

Tehnician operator tehnică de calcul – 1 clasă 

 

Profil tehnic/Domeniul: PRODUCȚIE MEDIA  

Tehnician operator procesare text-imagine – 1 clasă 

 

Profil servicii/Domeniul: ECONOMIC   

Tehnician în activități de poștă  – 1 clasă 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DUAL 

Electromecanic utilaje și instalații industriale-14 locuri 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL  DE STAT 

Electromecanic utilaje și instalații industriale-14 locuri 
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CLASA FILIERĂ PROFIL DOMENIU CALIFICAREA 

IX A TEHNOLOGICĂ TEHNIC Electronică automatizări Tehnician operator tehnică de calcul 

IX B TEHNOLOGICĂ TEHNIC Electronică automatizări Tehnician de telecomunicaţii 

IX C TEHNOLOGICĂ TEHNIC Producţie media Tehnician operator procesare text-imagine 

IX D TEHNOLOGICĂ SERVICII Economic Tehnician în activităţi de poştă 

X A TEHNOLOGICĂ TEHNIC Electronică automatizări Tehnician operator tehnică de calcul 

X B TEHNOLOGICĂ TEHNIC Electronică automatizări Tehnician de telecomunicaţii 

X C TEHNOLOGICĂ TEHNIC Producţie media Tehnician operator procesare text-imagine 

X D TEHNOLOGICĂ SERVICII Economic Tehnician în activităţi de poştă 

XI A TEHNOLOGICĂ TEHNIC Electronică automatizări Tehnician operator tehnică de calcul 

XI B TEHNOLOGICĂ TEHNIC Electronică automatizări Tehnician de telecomunicaţii 

XI C TEHNOLOGICĂ TEHNIC Producţie media Tehnician operator procesare text-imagine 

XI E TEHNOLOGICĂ SERVICII Economic Tehnician în activităţi de poştă 

XII A TEHNOLOGICĂ TEHNIC Electronică automatizări Tehnician operator tehnică de calcul 

XII B TEHNOLOGICĂ TEHNIC Electronică automatizări Tehnician de telecomunicaţii 

XII C TEHNOLOGICĂ TEHNIC Producţie media Tehnician operator procesare text-imagine 

XII E TEHNOLOGICĂ SERVICII Economic Tehnician în activităţi de poştă 



LICEU SERAL 

CLASA FILIERĂ PROFIL DOMENIU CALIFICAREA 

XI F TEHNOLOGICĂ TEHNIC Electric Tehnician electrician electronist auto 

XII F TEHNOLOGICĂ TEHNIC Electronică automatizări Tehnician operator tehnică de calcul 

XII G TEHNOLOGICĂ TEHNIC Electronică automatizări Tehnician în automatizări 

XIII F TEHNOLOGICĂ TEHNIC Electronică automatizări Tehnician în automatizări 

XIII G TEHNOLOGICĂ TEHNIC Electronică automatizări Tehnician electronist 

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ 

CLASA FORMA DOMENIU CALIFICAREA 

X E Prof.-zi Electromecanică Electromecanic utilaje și instalații industriale 

IX E Prof.-zi Electronică automatizări Electronist aparate şi echipamente 

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ 

CLASA FORMA DOMENIU CALIFICAREA 

PL1 Postliceală-zi Electronică automatizări Tehnician electronist telecomunicaţii 

PL2 Postliceală-zi Electronică automatizări Tehnician electronist telecomunicaţii 



 

 
 

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII  
„AUGUSTIN MAIOR” CLUJ-NAPOCA 

Descrierea calificărilor: 

 
Tehnician de telecomunicaţii 

Absolvenţii nivelului patru, liceu tehnologic, calificarea 
Tehnician de telecomunicaţii, vor fi capabili: 
• să analizeze arhitecturi şi topologii ale reţelelor de 

comunicaţii; 
• să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de 

montaj, punere în funcţiune şi expoatare a reţelelor 
de comunicaţii; 

• să asigure controlul tehnic conform specificaţiilor şi 
reglementărilor; 

• să localizeze şi să remedieze deranjamentele 
apărute în reţelele de comunicaţii; 

• să utilizeze elementele de bază în tehnologia 
informaţiei şi a comunicaţiilor. 

Această calificare profesională necesită unităţi de 
competenţă cheie şi unităţi de competenţă tehnice 
specializate, obţinute prin pregătirea în cadrul orelor de 
laborator tehnologic şi instruire practică din cadrul 
modulelor de specialitate, precum: Componente şi 
circuite electronice în telecomunicaţii, Reţele de 
comunicaţii, Medii de transmisie, Tehnici de comutaţie 
şi de transmisiuni, Detectarea defectelor, etc. 

Tehnician operator tehnică de calcul 
Absolvenţii nivelului patru, liceu tehnologic, calificarea 
Tehnician  operator tehnică de calcul, vor fi capabili: 

• să îndeplinească sarcini cu caracter tehnic de 
montaj, punere în funcţiune a sistemelor de calcul;  

• să asigure controlul tehnic al sistemelor de calcul; 

• să întreţină şi repare sistemele de calcul în vederea 
funcţionării conform specificaţiilor şi 
reglementărilor; 

• să utilizeze elementele de bază în tehnologia 
informaţiei şi a comunicaţiilor. 

Prin unităţile de competenţe specializate din cadrul 
acestei calificări, elevul este solicitat în multe activităţi 
practice care îi stimulează creativitatea, inventivitatea şi 
îl ajută să dobândească abilităţi tehnice în cadrul 
modulelor de specialitate cum ar fi: Asamblarea unui 
sistem de calcul, Sisteme de operare şi programe 
specifice, Reţele de calculatoare, Securitatea sistemelor 
de calcul şi a reţelelor de calculatoare, Detectarea 
defectelor etc. 



 Tehnician operator procesare text-
imagine  

Absolvenţii nivelului patru, din domeniul economic, 
profilul servicii, calificarea: „Tehnician operator 
procesare text-imagine” vor fi capabili:  
• Să utilizeze standardele în procesele tehnologice 

poligrafice; 
• Să pregătească materialele  pentru efectuarea  

proceselor tehnologice poligrafice; 
• Să pregătească formele de tipar și să utilizeze 

culorile în tipografie; 
• Să execute activități care presupun: culegerea 

digitală a textului pentru lucrările cu destinația 
editorial tipografică, prelucrarea digitală a imaginii, 
tehnoredactarea, proiectare și machetarea. 

Abilitatile dezvoltate pe perioada derularii pregatirii 
teoretice si a stagiilor de pregatire practica, vor aduce 
un aport deosebit la buna pregatire a viitorului 
absolvent, prin acumularea de noi informatii si 
deprinderi specifice meseriei. 

Tehnician în activităţi de poştă  
Absolvenţii nivelului patru, din domeniul economic, 
profilul servicii, calificarea: „Tehnician în activităţi de 
poştă” vor fi capabili:  
• Să organizeze şi să conducă activităţi în cadrul 

companiilor din domeniul serviciilor;  
• Să elaboreze oferta  de produse şi servicii a unei 

companii;  
• Să ţină evidenţa contabilă a companiei;  
• Să efectueze analize economico-financiare;  
• Să analizeze organizarea şi funcţionarea reţelei 

poştale. 
După dobândirea calificării absolvenţii pot desfăşura 
activităţi în cadrul operatorilor de servicii poştale şi 
servicii de curierat rapid.      
Competenţe identificate ca fiind necesare în prezent şi 
mai ales în viitor pe o piaţă a muncii aflată în continuă 
schimbare se dezvoltă la ore precum: Contabilitate, 
Marketingul afacerii, Planificarea operaţională, 
Organizarea resurselor umane, Managementul 
calităţii, Promovarea serviciilor poştale, etc. 

 
 

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII  
„AUGUSTIN MAIOR” CLUJ-NAPOCA 

Descrierea calificărilor: 

 



 
 

COLEGIUL TEHNIC DE COMUNICATII  
„AUGUSTIN MAIOR” CLUJ-NAPOCA 

Descrierea calificărilor: 

 Electronist reţele de telecomunicaţii 
Absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 
ani, calificarea Electronist reţele de telecomunicaţii 
vor fi capabili:  
• Să identifice, să selecteze şi să  verifice 

funcţionalitatea componentelor şi dispozitivelor 
electronice; 

• Să  precizeze parametrii electrici specifici 
dispozitivelor electronice; 

• Să monteze, să exploateze, să remedieze 
defecţiunile electronice, electrice şi mecanice; 

• Să  întocmească planuri ale reţelei de 
telecomunicaţii existente şi să întocmească noi 
planuri conform cerinţelor utilizatorilor; 

• Să asigure remedierea şi diagnosticarea reţelei de 
telecomunicaţii la solicitarea utilizatorilor; 

Unităţile de competenţe tehnice din cadrul 
programului de învăţare îl vor înzestra  pe elev cu o 
gamă largă de abilităţi practice şi creative în scopul 
orientării spre o anumită carieră profesională şi 
dezvoltarea capacităţii de comunicare, folosind un 
limbaj specializat, specific domeniului Electronică 
automatizări.  

Electromecanic utilaje și instalații 
industriale 

Absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, 
calificarea: „Electromecanic utilaje și instalații industriale” vor 
fi capabili:  
• Să supravegheze funcţionarea instalaţiilor electromecanice 
• Să execute  lucrări de montaj şi reparaţii curente a 

subansamblurilor simple din instalatiile electromecanice; 
• Să asigure mentenanța echipamentelor și instalațiilor din 

punct de vedere electromecanic și software; 
• Să realizeze montaj, service și suport tehnic pentru 

echipamente industriale; 
• Să utilizeze elemente mecanice și de automatizare 

electronică, hidraulică și pneumatică; 
• Să pună în funcțiune utilajele și echipamentele electrice din 

instalațiile industriale conform documentațiilor tehnice. 
Calificarea asigură dobândirea de cunoștințe, abilități și 
atitudini care permit efectuarea lucrărilor la utilaje și instalații 
industriale aplicând legislația și reglementările privind 
sănătatea și securitatea la locul de muncă, asumându-și 
responsabilitățile și rolurile în echipă, dezvoltându-și 
capacitatea de a lua decizii și de a rezolva probleme specifice 
locului de muncă. 
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MEDII DE ADMITERE 

An şcolar Profil Nr. clase 

IX 

propuse 

Nr. clase 

IX 

realizate 

Media de 

admitere 

2016-2017 Tehnic 2 2 7,71 

Servicii 1 1 7,64 

2017-2018 Tehnic 2 2 8,09 

Servicii 1 1 8,11 

2018-2019 Tehnic 2 2 7,47 

Servicii 1 1 7,46 

2019-2020 Tehnic 3 3 7,32 

Servicii 1 1 7,37 

2020-2021 Tehnic 3 3 8,21 

Servicii 1 1 8,22 



Cluj-Napoca,  Str.Moţilor Nr.78-80 cod poştal 400370 
Tel: + 40-264-594995; Fax: 591409 

E-mail: augustinmaior@yahoo.com 
              www.colegiuldecomunicatii.ro 
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Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) - ”Strategie, 

muncă, succes-SMS”; 

Proiect ERASMUS+ ”Rețele parteneriale - domeniul 

Electronică, Automatizări, Telecomunicații”; 

Proiect Erasmus+ ”Metode de predare pentru generația Z” – 

proiect de mobilitate și formare a cadrelor didactice; 

Program mondial Eco-Schools - managementul mediului; 

Proiectul școlii „COMUNICĂM, EXISTĂM, NE DEZVOLTĂM!, 

CAEJ-2020; 

Proiect Educațional ”Dreptul meu la imagine”, în parteneriat 

cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj, Politia Cluj, CJRAE;  

Parteneriat cu Asociația Preventis, Asociația Antidrog– 

”Campanii de prevenire a dependențelor”. 

PROIECTE/PARTENERIATE DERULATE 

mailto:augustinmaior@yahoo.com
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