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1. Filieră: Tehnologică 

2. Profil: Tehnic 

3. Domeniul: Mecanică 

 

4. Denumirea calificării: 

TEHNICIAN MECATRONIST 

 

5. Informații despre calificare  

 

 Proiectează componente de bază, subansamble şi ansamble micromecatronice; 

 Prelucrează componente de bază pentru subansamble şi ansamble din produsele 

micromecatronice; 

 Asamblează componente de bază, subansamble şi ansamble micromecatronice; 

 Efectuează probe de funcţionare a subansamblelor şi ansamblelor 

micromecatronice; 

 Asiguri service-ul la beneficiar. 

 

6. Avantaje/beneficii ale studierii calificării 

 Dezvoltarea sistemelor mecatronice integrează diferite domenii ale ingineriei cum ar fi: 

mecanică, electrică, electronică, automatizări şi control software, existând multe 

posibilități de a găsi un job în acest domeniu după absolvire atât în țară cât și în afara ei. 

 Condițiile de muncă sunt la standarde ridicate, în laboratoare şi ateliere specializate pentru 

produsele mecatronice med-high-tech şi high-tech sau în proiectare asistată de computer; 

 Pe parcursul liceului, pregătirea teoretică este completată de stagii de pregătire practică la 

agenți economici din Brașov. 

 La sfârșitul celor 4 ani de liceu, se oferă elevilor posibilitatea de a susține un examen de 

certificare a competențelor profesionale pentru calificarea „Tehnician mecatronist”.  

 

7. Joburi posibile după absolvire 

Tehnician în sectorul Construcții de mașini, Mecanică fină, Echipamente și aparatură. 
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8. Învățământ superior recomandat 

 Facultatea de Inginerie Mecanică și Mecatronică 

 Facultatea de automatizări 

 Facutatea de autovehicue rutiere 

9. Statistica locurilor disponibile/ și sau salarizare medie 

 Piața locurilor de muncă din România oferă joburi atractive pentru cei cu abilități la desen 

tehnic, automatizări, pneumatică-hidraulică, mecanică, electronică, electrică, în funcție de 

nivelul pregătirii, dar și  de experiență; salariul poate ajunge până la 3500 de lei. 

 Companiile multinaționale sunt o piață sigură, cu salarii atractive și posibilități de 

promovare/perfecționare. 

 

10. Testimoniale de la elevi 

 „Este o meserie curată unde pot să lucrez în echipă, sunt convins că voi reuși să câștig 

suficient pentru a putea călători, pentru avea o familie.” 

 „Am aflat de această calificare de la un prieten, nu îmi pare rău de alegerea făcută, 

consider că fac ceea ce îmi place! ” 

 

11. Parteneri de practică 

 SC Ramoss Com SRL 

 

 

 


