COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” BACĂU

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL
CALIFICAREA: INSTALATOR INSTALAŢII TEHNICO –
SANITARE ŞI DE GAZE
Descrierea calificării
În cadrul specialităţii se pregătesc elevii pentru
urmatoarele specializări:
- Instalaţii de alimentare cu apă, interioare şi exterioare
(montare de conducte, aparatură de măsură şi control
etc.);
- Instalaţii de gaze naturale combustibile (montare
conducte, aparatură de măsură şi control, centrale termice
de apartament sau industriale).
Ce vei învăța?
 să alcătuieşti instalaţii interioare şi exterioare pentru construcţii;
 să reprezeinţi planuri de instalaţii, să citeşti şi să le interpretezi;
 să prelucrezi materiale pentru instalaţii și să aplici tehnologii şi materiale moderne de
instalaţii;
 să realizezi lucrări de instalaţii de alimentare cu apă, reţele pentru transportul şi distribuţia
apei, lucrări de instalaţii de canalizare a apei uzate menajere;
 să realizezi lucrări de instalaţii interioare de alimentare cu apă rece şi caldă şi a celor pentru
protecţia incendiilor;
 să realizezi lucrări de montare a instalaţiilor de gaze naturale combustibile.
3. Ce avantaje vei avea ?
 Specialităţile oferite de liceul nostru sunt unice în Bacău;
 Finalizarea studiilor se face cu Certificat de competenţe profesionale nivel III;
 Gamă variată de specializări, cu posibilitate de angajare la societăţi ca: Amici, Furgon,
Conimpuls, Conextrust, E-ON gaz, Bacon, SSAB, Unic General Constructor, unităţile patronate
de primăriile locale (Termloc, CET etc.), societăţile de comercializare şi desfacere a produselor
pentru instalaţii (Romstal, Dedeman, Baumax, Praktiker etc.) şi în străinătate;
 Toţi absolvenţii ultimilor ani şi-au găsit un loc de muncă.
4. Ce poţi face după terminarea liceului ?
 Ai posibilitatea de a continua studiile la liceul nostru, la calificarea Tehnician pentru construcţii
şi lucrări publice, finalizat cu diplomă de bacalaureat şi certificat de calificare nivel 4;
 Angajare ca agent de vânzări în magazinele cu profil de construcţii;
 Angajare pe piaţa muncii ca muncitor calificat nivel 3 la firme de construcţii din ţară sau
străinătate, în execuţie, consolidări, reabilitări, reamenajări, finisaje.
 Cu o dotare minimă, se pretează la lucrul individual / privat;

