
AVANTAJELE PARCURGERII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 

PROFESIONAL  

Calificarea: Electrician exploatare  joasă tensiune 
 Bursă de 200 lei pentru elevii din învăţământul profesional (finanţată de la bugetul de stat);  

 Facilitarea angajării de către operatorul economic la care se derulează instruirea practică. 

 
 

 Electricianul de exploatare joasă tensiune este calificarea necesară pentru a putea realiza,                                                                     

monta şi pune în funcţiune echipamentele şi instalaţiile electrice de joasă tensiune, de lumină şi de forţă, 

precum şi pentru a exploata, întreţine şi executa lucrările de reparaţii specifice acestor echipamente şi 

instalaţii. 

 

 Electricianul de exploatare joasă tensiune este o calificarea specifica sectorului industrial, insa se poate regăsi 

in cadrul oricăror societăţi comerciale unde exista instalaţii electrice de joasa tensiune. 

 

 Ocupaţia de electrician exploatare joasă tensiune presupune o paleta foarte mare de activităţi: supraveghere, 

întreţinere, reglare, reparare, executare de manevre, montare si control a instalaţiilor si echipamentelor 

electrice. 

 

 Calificarea de electrician exploatare joasă tensiune iţi permite sa-ti întemeiezi o firmă proprie, poţi fi angajat ca 

electrician al unei firme sau poţi să lucrezi in cadrul unei companii de electricitate specializată in servicii 

electrice.  

       In cadrul activităţii sale un electrician lucrează cu: 

 Maşini electrice: rotative de curent continuu si curent alternativ (asincrone si sincrone), transformatoare; 

 Aparate electrice de joasă  tensiune: de comutare (manuala si automata), de comanda (manuala si automata), 

de reglare, de protecţie, de semnalizare, pentru automatizări; 

 Instalaţii electrice de joasă tensiune: de iluminat, de prize, de forţă, de curenţi slabi (semnalizare, avertizare, 

iluminat), de ameliorare a factorului de putere, de redresare şi acumulatoare. 

Care sunt beneficiile tale? 
 Lucrezi într-un mediu curat, repari circuite electrice, instalezi, testezi şi inspectezi diferite echipamente 

 Te asiguri că sistemele electrotehnice funcţionează, detectezi și repari problemele existente 

 Meseria de electrician este o meserie de actualitate, indiferent de fluctuaţiile economice, orice tip de activitate 

economică desfăşurându-se cu ajutorul energiei electrice 

 Oferta pe piaţa muncii este generoasă, cu o remuneraţie superioară mediei pe economie 

      Cum poţi evolua în carieră, pas cu pas?  

 1. În învăţământul liceal, în clasa a XI-a pentru obţinerea unei calificări profesionale de nivel  4, care să îţi ofere 

posibilitatea de a accede în învăţământul postliceal sau în învăţământul superior 

 2. În învăţământul postliceal, după finalizarea liceului  

 3. În învăţământul superior, după finalizarea liceului  
 


