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1. Profilul: TEHNIC 

2. Domeniul: ELECTRIC 

3. Calificarea:  Electrician exploatare joasă tensiune 

 

 

 

1. Denumirea calificării: 

ELECTRICIAN EXPLOATARE JOASĂ TENSIUNE 

 

2. Informații despre calificare  

 Realizează lucrări de întreținere ale mașinilor, aparatelor și instalațiilor electrice de 

joasă tensiune; 

 Verifică mașinile, aparatele și instalațiile electrice de joasă tensiune după lucrările 

de întreținere realizate; 

 Execută instalații pentru alimentarea mașinilor electrice; 

 Asigură întreținerea și exploatarea echipamentelor și a instalațiilor electrice de 

joasă tensiune; 

 Remediază defectele echipamentelor și ale instalațiilor electrice de joasă tensiune și 

execută circuite de protecție; 

 Realizează lucrări de proiectare și execuție ale rețelelor electrice de joasă tensiune. 

 

3. Avantaje/beneficii ale studierii calificării 

4. Dacă ești interesat de domeniul electric şi ești  o persoană îndemânatică, atunci această 

meserie poate fi cariera pe care o cauţi. 

5. Ca electrician vei lucra într-un mediu curat, vei repara circuite electrice şi vei cabla diferite 

locaţii, vei instala, testa şi inspecta diferite echipamente, te vei asigura că sistemele 

electrotehnice funcționează şi vei detecta şi repara problemele existente. 

6. Este o meserie solicitată pe piața forței de muncă. 

 La sfârșitul celor 3 ani de școală profesională, vei susține examenul  de certificare a 

competențelor  profesionale pentru calificarea „Electrician exploatare joasă tensiune”.  
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7. Învățământ superior recomandat 

 Ciclul superior al liceului - Tehnician în instalații electrice; 

 Școala de maiștri pentru domeniul electric; 

 Școala postliceală în orice domeniu conex; 

 Facultatea de construcții; 

 Facultatea de mecanică. 

 

8. Statistica locurilor disponibile/ și sau salarizare medie 

În România și în străinătate, dezvoltarea instalațiilor și echipamentelor pentru surse 

regenerabile        (panouri fotovoltaice, panouri solare, pompe de căldură, instalațiile de 

ventilare) oferă locuri de muncă sigure și cu avantaje materiale.  

Societățile de distribuție a energiei electrice, companiile multinaționale (Benckhmark 

Electronics, Miele) oferă locuri de muncă cu salarii atractive și  posibilități de dezvoltare 

personală. 

Firme din domeniul construcțiilor, instalațiilor, serviciilor (service-auto, întreținere instalații 

electrice hoteluri și pensiuni, activități de service pentru diferite echipamente) oferă  un loc 

de muncă sigur electricienilor. 

 

9. Testimoniale de la elevi 

„Îmi pot face o firmă, voi fi independent, unchiul meu lucrează în acest domeniu și 

cred că este avantajos. Vara lucrez cu el și îmi place!” 

„Este o meserie  care îmi oferă multe posibilități de angajare în domeniul electric, dar 

pot să aleg un loc de muncă și alte domenii:  mecanic, electronică, aparatura medicală, 

construcții - nu am cum să fiu șomer” 

 

Parteneri de practică  

 SC Bluel SRL 

 SC ICCO Instal 

 


