
 
 
 

 

 

COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” BACĂU 

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 

CONFECŢIONER TÂMPLĂRIE DIN ALUMINIU ŞI MASE 

PLASTICE 

Descrierea calificării: 

În zilele noastre, fereastra, un element 

reprezentativ al casei, nu mai este o simplă 

deschidere spre lumea de afară. Prin urmare, 

ferestrele ca parte integrantă a pereţilor exteriori 

trebuie să corespundă atât celor mai înalte cerinţe 

privind calitatea şi siguranţa, cât şi exigenţelor cu 

privire la culoare, formă şi funcţionalitate, aspecte 

pe care clienţii din ziua de azi pun un mare 

accent.  

Ce vei învăța? 

 Să manipulezi materiile prime şi materialele (pachetele de geamuri de sticla /baghete de 

aluminiu, alte materiale); 

 Să depozitezi materiile prime şi materialele necesare; 

 Să analizezi şi să verifici stări tehnice ale maşinilor şi instalaţiilor; 

 Să sigileze bagheta de aluminiu pe maşina de butilat; 

 Să aşeze cadrul format din bagheta distanţier între cele două foi de geam şi supunerea presării 

acestora în unitatea de presare a utilajului de spălat. 

3. Ce avantaje vei avea ?  

 Efectuezi instruirea practică la agenţi economici, la care te vei putea angaja după absolvire, unde 

ai acces la cele mai noi şi moderne utilaje din domeniu şi unde vei fi la curent cu tehnica şi 

tehnologia tâmplăriilor din aluminiu şi din mase plastice; 

 Obţii uşor un loc de muncă într-un mediu caracterizat de un înalt grad de tehnologie, cu o 

productivitate ridicată  şi cu un salariu motivant; 

 Poţi să deschizi propria afacere (atelier de tâmplărie din aluminiu şi mase plastice); 

 Vei obţine o calificare profesională mult căutată şi apreciată pe piaţa forţei de muncă. 

4. Ce poţi face după terminarea şcolii profesionale ?  

 Specializare la agentul economic; 

 Continuarea studiilor în învăţământul liceal seral, filiera tehnologică, profilul tehnic; 

 Continuarea studiilor în învăţământul postliceal/şcoală de maiştri 

 Continuarea studiilor în învăţământul universitar tehnic 


