COLEGIUL TEHNIC „ANGHEL SALIGNY” BACĂU

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL
CALIFICAREA: ZIDAR-PIETRAR-TENCUITOR
Descrierea specializării
Meseria de zidar constă în principal în construirea şi
reparaţia clădirilor făcute din cărămizi şi alte materiale
similare. Meseria de pietrar sau de zidar a existat încă din
zorii civilizaţiei şi a cerut îndemânare şi abilităţi privind
lucrul cu materialele de construcţii (piatră, cărămida,
B.C.A., bolţari etc). Pietrarii şi zidarii au ridicat stucturi,
cetăţi, clădiri, arta lor fiind răspândită în toate culturile.
Ce vei învăța?
 Să execuţi structuri pentru constructii din zidărie din cărămidă, BCA, beton, cărămidă din
sticlă, piatră naturală;
 Să execuţi tencuieli obisnuite şi decorative;
 să aplici glet pe pereţi şi tavane şi să
 Să execuţi lucrari de termoizolare a clădirilor de locuit;
 Să execuţi pereţi despărţitori, cu panouri din ghips-carton;
 să utilizezi cele mai noi tehnologii, SDV-uri şi materiale specifice realizării lucrărilor de zidării
şi tencuieli.
3. Ce avantaje vei avea ?
 Este singura unitate şcolară care are acest profil în municipiul Bacău;
 Cadrele didactice ai catedrei de construcţii sunt specialişti cu experienţa în domeniu, bine
pregătiţi din punct de vedere profesional şi psihopedagogic;
 Cabinete, laboratoare şi ateliere de specialitate bine dotate cu materiale didactice, dispozitive,
unelte, instrumente specifice domeniului;
 Majoritatea absolvenţilor s-au angajat în domeniul construcţiilor la firmele de profil din ţara şi
străinătate;
 Beneficiezi de o Bursă profesională de 200 lei; Îţi asigură o calificare tehnică şi posibilitatea
angajării mai rapide pe piaţa muncii.
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.

