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Descrierea calificării: 

Transporturile reprezintă „sistemul circulator” al 

economiei naţionale şi al societăţii, realizând 

deplasarea în spaţiu a bunurilor şi a persoanelor. 

După mijloacele de transport utilizate, se deosebesc 

modurile de transport: rutier, feroviar, naval, aerian. 

Derularea activităților de transport trebuie sa 

întrunească cerinţe privind eficienţa economică şi de 

siguranţă a circulaţiei.. 

Ce vei învăța? 

� Să realizezi operații specifice planificării și derulării unor activități de transport; 

� caracteristicile sistemelor de transport rutier, feroviar, aerian, naval şi multimodal; 

� Să analizezi mărfurile în vederea transportării și depozitării lor; 

� Să alegi modul de transport adecvat și să citești și întocmești documente de transport; 

� interpretarea şi aplicarea legislaţiei specifice transporturilor; 

� Să coordonezi și monitorizezi activități de reparare a mijloacelor de transport; 

Ce avantaje vei avea ?  

� Tehnicianul în transporturi este o calificare cu mare căutare, dat fiind numărul mare şi diversitatea 
operatorilor de transport; 

� Activitatea de transport este în continuă modernizare, deci vei beneficia de o formare continuă; 
� Este o profesie care îţi poate aduce satisfacţii profesionale deosebite. 

 

Ce poţi face după terminarea liceului ?  

� Poți să-ți găsești un loc de muncă în orice domeniu de activitate care operează cu mijloace de 

transport; 

� Calificarea tehnician transporturi este recunoscută și la nivel european, deci poți să lucrezi și la 

operatori de transport din străinătate (aeroporturi, gări, autogări, porturi, etc.); 

� Activitatea de transport  se modernizează continuu, apar mijloace de transport noi, performante și 

ai posibilitatea să fii mereu la curent cu tehnologiile moderne de transport;Poţi urma orice şcoală 

postliceală sau facultate tehnică; 

� poţi urma o facultate tehnică în acelaşi profil sau orice altă altă facultate; 
� poţi să urmezi o şcoală postliceală; 
� poţi să te angajezi la orice operator de transport; 
� poţi să-ţi deschizi, să-ţi organizezi şi să-ţi coordonezi propria afacere ca furnizor de servicii în 

transporturi. 

 


