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TEHNICIANUL IN ARICULTURĂ

 Își organizează activitatea

sub directa coordonare a

inginerului agronom, se

ocupă de: planificarea,

organizarea și efectuarea

lucrărilor agricole

necesare pentru creșterea

și recoltarea diferitelor

tipuri de culturi de câmp

pentru vânzarea sau

livrarea în mod regulat

către cumpărători sau

organizații specializate și
in piețe.



 Domeniul oferă

posibilitatea dobandirii 

de către elevi a 

cunoștintelor tehnice și 
de specialitate privind 

tehnologiile de cultivare 

a plantelor, a 

abilitatilor de 

planificare și organizare 

a producției și a muncii, 

de coordonare a 

activităților, de control 

a calitătii lucrarilor și 
produselor în fermele 

agricole.



Elevii Liceului Tehnologic Topolog în practică la solarul sectorului 

agricol al școlii.



TEHNICIAN ECOLOG ȘI PROTECȚIA CALITĂȚII MEDIULUI

Activitățile de învățare în domeniul

protecției mediului însumează acțiuni și

strategii centrate pe formarea

competențelor profesionale pe piața

muncii: laboranți, tehnicieni dar și o bază

pentru specializările pentru nivelurile

superioare.



TOTUL PENTRU ”CONSERVAREA CALITĂȚII”, PRACTICA IN LABORATOR/TEREN



PARTENERI SI PARTENERIATE



MECANIC

AGRICOL

Elevii care studiaza mecanica sunt

instruiti de un maistru instructor 

calificat ; ei au participat la olimpiade

si concursuri pe meserii , locul al II-

lea si al III-lea la faza judeteana



Atelierele școlii noastre

sunt dotate cu toate

echipamentele specifice

meseriei





COMERCIANT-VÂNZĂTOR

 Comerciantul vânzător este acea persoană care vinde -

cumpără pe piaţă , dezvoltă legături cu parteneri externi ,

este un bun negociator şi este capabil să evalueze

produsele sau serviciile la adevărata lor calitate pentru a

putea justifica preţurile. Are competenţe cheie necesare

unei bune comunicări , atât cu persoanele cu care intră în

contact cât şi în cadrul echipei de lucru , competenţe de

utilizare a softurilor specifice , şi aplică tehnici de

îmbunătăţire a calităţii activităţii la locul de muncă.

Calificarea îi oferă un nivel ridicat de cunoştinţe

teoretice în domeniul, capacitate de coordonere şi

supraveghere şi autonomie în desfăsurarea activităţilor

specifice.



SERVICII- COMERȚ
 An de an școala noastră școlarizează tehnicieni și lucrători 

în comerț ce se integrează rapid în câmpul muncii, grație 

proiectelor implementate: Firma de execițiu, Erasmus +



Elevii Liceului Tehnologic Topolog în practică la agentul economic zonal



Elevii în practica de specialitate 



ACTIVITATI



CÂND MESERIA ATINGE ARTA, E UNA. DAR CÂND ARTA DEVINE

MESERIE, E CU TOTUL ALTCEVA

TUDOR MUȘATESCU


