Pentru ca elevii noștri să poată
învăța eficient și în condiții
optime, școala noastră dispune
de următoarea bază materială:















20 de cabinete
2 laboratoare de informatică
5 laboratoare de specialitate
2 ateliere de specialitate
2 laboratoare de chimie
2 laboratoare de fizică
1 laborator de biologie
Bibliotecă (22 033 volume)
Cantină (100 locuri)
Internat (100 locuri)
Sală festivă
Cabinet medical
Sală de sport
Teren de fotbal cu gazon artificial

Instituția noastră are încheiate parteneriate cu
operatorii economici, pentru efectuarea stagiilor de instruire
practică a elevilor. Elevii dobândesc cunoștințe despre
nevoile și așteptările clienților, cu privire la profesia aleasă în
general și se pot pregăti corespunzător cerințelor pieții
muncii pentru rolul de viitor angajat sau, după caz, de
întreprinzător.

Operatori economici colaboratori:

Liceul Tehnologic Electromureș
are 54 cadre didactice titulare,
dintre care:






3 cu doctorat
33 cu gradul I
10 cu gradul II
6 cu definitivat
2 cadre didactice debutante

http://www.electromures.net
e-mail: gelectromures@yahoo.com
Tîrgu Mureș, Str. Livezeni, Nr. 5
Telefon/Fax: 0365 730 969

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
ANUL ȘCOLAR 2021—2022

Liceul Tehnologic “Electromureș” din Târgu Mureș,
completează în mod fericit și singular paleta de
unități școlare a județului Mureș și prin unicitatea
unor meserii prin care se asigură instruirea elevilor,
combinarea funcționalității unor filiere de instruire
diferite, diversitatea și complexitatea ofertei educaționale, numărul mare de clase cuprinse în planul
anual de învățământ, acesta devine tot mai atrăgător,
ca o opțiune școlară bună și de ales pentru calitatea
și oferta sa educațională.
MISIUNEA ȘCOLII:

OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2021 - 2022
Profilul

Specializare
Limba de predare: română
LICEU ZI - 4 CLASE

Tehnician în automatizări

1 clasă
24 elevi

Tehnician în instalații
electrice

1 clasă
24 elevi

Tehnician în hotelărie

2 clase
48 elevi

TEHNIC

un management modern, flexibil şi puternic ancorat în
realitatea economică şi socială a comunităţii locale;

profesionalism şi dăruire din partea întregului colectiv;
asigurarea unui învăţământ accesibil şi performant, bazat

pe utilizarea şi integrarea eficientă a metodelor şi
mijloacelor moderne de instruire
formarea şi dezvoltarea personalității celor instruiţi, în
mod armonios, cu accent pe orientarea şi consilierea lor
şcolară, socială şi în alegerea carierei;
 sprijinirea dezvoltării sociale şi economice locale şi
zonale, prin iniţierea şi derularea de proiecte comunitare şi
de integrare europeană, prin colaborare şi parteneriat cu
agenţi economic locali şi cu diverse instituţii şi asociaţii
interesate.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL
Tehnician în automatizări:
Absolvenții vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu
caracter tehnic de montaj, punere în funcţiune,
utilizare, întreţinere şi reparare a sistemelor de
automatizare. Testează prototipurile, concep şi
realizează scheme de automatizare, contribuie la
estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la
estimarea forţei de muncă necesare. Asigură
controlul tehnic al sistemelor de automatizare în
vederea funcţionării conform specificaţiilor şi
reglementărilor.
Tehnician în instalații electrice:
Asigură formarea unor competențe tehnice
specializate, absolvenții vor realiza lucrări de
întreținere a instalațiilor și echipamentelor electrice
de joasă tensiune, vor permite acestora să asigure
partea de dimensionare a proiectelor de instalații
electrice și să exploateze aceste instalații.
Cunoștințele dobândite permit și desfășurarea de
activități specifice stațiilor și posturilor de
transformare aparținând sistemului de transport și
distribuție a energiei electrice.

Clase

SERVICII

Limba de predare: maghiară
LICEU ZI - 4 CLASE

Tehnician în automatizări

1 clasă
24 elevi

Tehnician în activități
economice

2 clase
48 elevi

Tehnician în hotelărie

1 clasă
24 elevi

TEHNIC

SERVICII

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL - DUAL 3 ANI

Profilul

Specializare

Electromecanică
mașini, utilaje,
instalații

Electromecanic utilaje și
instalații industriale

Electromecanică
mașini, utilaje,
instalații

Electromecanic utilaje și
instalații industriale

Limba de predare: română

Limba de predare: maghiară

Nr.
clase /
nr. elevi
0,5 clasă
10 elevi

0,5 clasă
10 elevi

Tehnician în hotelărie:
Competenţe tehnice generale: mediul concurenţial al
afacerii; marketingul afacerii; planificarea operaţională;
resurse umane;
managementul calităţii; igiena,
securitatea muncii şi protecţia mediului.
Competenţe tehnice specializate: rezervarea spaţiilor de
cazare; primirea şi cazarea turiştilor; coordonarea
activităţilor compartimentelor unităţilor de cazare;
gestionarea resurselor umane în unităţile de cazare;
decontarea serviciilor prestate; contractarea în activitatea
hotelieră; promovarea produsului hotelier; atitudinea
centrată pe client; norme de dezvoltare durabilă.
Tehnician în activități economice:
Unităţi de competenţe tehnice generale: managementul
afacerii; marketingul afacerii; planificare operaţională;
resurse umane; managementul calităţii; finanţarea
afacerii; igienă, securitatea muncii şi protecţia mediului.
Unităţi de competenţe tehnice specializate: contabilitatea
evenimentelor şi tranzacţiilor; realizarea situaţiilor
financiare; finanţe şi fiscalitate; asigurări; contracte
economice; analiza pieţei; statistică; negocieri în afaceri;
utilizarea calculatorului în contabilitate; instrumente de
plată.
ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL
Electromecanic utilaje și instalații industriale:

Absolvenții vor fi capabili să îndeplinească sarcini cu caracter
tehnic de prelucrare mecanică, măsurare mărimi neelectrice și
electrice, reprezentarea
pieselor și instalațiilor utilizând
desenul tehnic, realizarea circuitelor electrice, utilizarea
echipamentelor electrice și de automatizare în instalații
electromecanice, asamblarea componentele mașinilor și
sistemelor mecanice, utilizarea și reglarea sistemelor electrohidropneumatice în instalații, realizarea
lucrărilor
de
mentenanță pentru utilaje și echipamente electrice din
instalațiile industriale, punerea în funcțiune a utilajelor și
echipamentelor industriale conform documentațiilor tehnice.

ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DUAL
Elevii beneficiează de bursă profesională de 200 RON pe lună
pe timpul şcolarizării și de beneficii oferite de operatorul
economic, precum : 200 RON pe lună, echipament de protecție
la locul de muncă și altele.

Link-uri colaboratori, agenți economici pentru învățământul profesional dual:
https://oc.aages.ro/index.php/s/E6xOtkSajhDnpy9
https://youtu.be/9mhA_PN48Gc
https://youtu.be/OdE7OH0aLSk

