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TEHNICIAN ÎNSTALATOR PENTRU CONSTRUCȚII 

1. Descrierea calificării: 

Tehnicianul instalator contribuie tehnic la activitatea de 
construcție a instalațiilor din clădirile de locuit; 
reprezintă arhitecții, proiectanții și inginerii civili pe 
șantierele de construcții pentru a asigura efectuarea 
lucrărilor în conformitate cu specificațiile din planuri și 
schițe; estimează cantitățile și costurilor de materiale și 
a forței de muncă necesare realizării proiectelor; 
organizează întreținerea și reparațiile utilajelor, asigură 
calitatea lucrărilor de instalații (gaze,termice, sanitare, 
ventilare, climatizare). 

2. Ce vei învăța? 

� Utilizarea materialelor şi tehnologiilor moderne în instalaţii;   
� Executarea de schiţe, planuri, detalii de instalaţii și efectuarea de măsurători în instalaţii; 
� Executarea de desene tehnice de instalaţii utilizând calculatorul, cu programul AutoCAD 
� Planificarea şi organizarea activității de execuţie a lucrărilor de instalaţii;  
� Întocmirea documentaţiei tehnico-economică pentru proiecte de instalaţii ; 
� Executarea de lucrări de instalaţii de alimentare cu apă, de gaze naturale combustibile, de 

încălzire, de ventilare; 

3. Ce avantaje vei avea ?  

� Efectuarea practicii la agenţii economici cu care şcoala are încheiate contracte ; 
� Participarea la stagii de practică în străinătate, prin programul de mobilităţi Erasmus+ şi obţinerea  

certificatului de calificare Europass Mobility; 
� Eşti la curent cu cele mai noi tehnologii, echipamente şi materiale folosite în instalaţii : 
� Asigurarea unui loc de muncă la firmele de proiectare, execuţie şi comerciale cu profil de 

instalaţii. 

4. Ce poţi face după terminarea şcolii profesionale ?  

� Poți fi agent de vânzări în magazinele de comercializare a materialelor de construcții și instalaţii 
� Ai posibilitatea înfiinţării propriei firme sau derularea de activităţi ca PFA 
� Continuarea studiilor în învăţământul postliceal (Tehnician devize şi măsurători în instalaţii şi 

construcţii), la Şcoala de maiştri (Maistru instalator în construcţii)sau în învăţământul superior, 
(Facultatea de Instalaţii, specializarea Instalaţii pentru construcţii, Facultatea de Construcţii). 

 


