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În cadrul învățământului dual, liceul nostru pune la 
dispoziția elevilor următoarele specializări: 

• Ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație; 

 

 

 

 

• Mecanic auto; 

 



Agenți economici colaboratori 



Ospătar (chelner), vânzător în unitățile de alimentație 







Mecanic auto 







Mărturiile elevilor din cadrul specializării:  
Ospătar (chelner) vânzător în unitățile de 

alimentație 



,,M-am gândit de multe ori ce meserie pot avea la finalizarea liceului. 
Întrucât la specializarea pe care am hotărât să o aleg se finalizaează cu 
terminarea clasei a-XI-a, am posibilitatea să continui cu liceul încă doi 
ani sau să-mi caut un loc de muncă la unul din agenții economici la 
care o să desfășor stagiile de practică.  

Îmi place meseria de ospătar deoarece sunt o persoană sociabilă, 
punctuală și serioasă." 

 

Patricia, elev Liceul Tehnologic nr.1 



,,Am ales această specializare deoarece îmi doresc foarte mult ca după 
finalizarea școlii să-mi deschid o cofetărie iar pentru acest lucru toate 
cunoștințele acumulate de-a lungul anilor de studiu o să-mi fie de mare 
ajutor.  

Totodată consider această specializare ne ajută foarte mult să ne 
dezvoltăm deoarece prin interacțiunea cu agenții economici vedem 
exact încă din anii de școală care sunt cerințele pieței muncii și ne 
formăm o imagine clară asupra meseriei pe care dorim să o profesăm." 

 

Bianca, elev Liceul Tehnologic nr.1 



,, La finalizarea celor trei ani de studiu îmi doresc să devin ospătar într-
un restauranat sau pe un vas de croazieră. Cel mai mult mi-ar plăcea să 
lucrez în cadrul unui vas de croazieră deoarece îmi place foarte mult să 
călătoresc, iar în acest fel pot îmbina munca cu plăcerea.  

Am ales această specializare deoarece consider că ospătăria este o 
meserie foarte frumoasă și ne ajută să cunoaștem foarte mulți oameni." 

 

Șerban, elev Liceul Tehnologic nr.1 



Mărturiile elevilor din cadrul specializării: 
Mecanic auto 



,,Am ales această specializare deoarece îmi plac foarte mult mașinile, 
iar prin urmare și reparatul acestora. Consider că această specializare 
o să-mi ofere posibilitatea de a găsi un loc de muncă foarte ușor. Acest 
domeniu este unul foarte căutat și bine dezvoltat." 

Andrei, elev Liceul Tehnologic nr.1 

 

,,Imi place foarte mult domeniul auto, iar din această cauză am ales ca 
specializare mecanica." 

Mihai, elev Liceul Tehnologic nr.1 



,,Consider că pentru un băiat domeniul auto este un mediu foarte bun 
de lucru. De mic mi-a plăcut tot ceea ce ține de mașini. Cea mai mare 
facilitatea pe care o oferă învățământul dual este accesul la stagii de 
practică în cadrul agenților economici specializați. A desfășura stagiul 
de practică în cadrul unui agent economic ne oferă posibilitatea de a 
deveni angajații firmei la finalul școlii." 

Alexandru, elev Liceul Tehnologic nr.1 



 

Accesează și tu învățământul dual! 
 

Te așteptăm în cadrul Liceului Tehnologic nr.1 

Câmpulung Moldovenesc 


