
TEHNICIAN PRELUCRĂRI PE MAȘINI CU 

COMANDĂ NUMERICĂ 

CE ÎNVEȚI ÎN CADRUL ACESTEI SPECIALIZĂRI? 

ÎNVEȚI : 

✓ Să asiguri condiții necesare desfășurării optime a procesului de producție  

✓ Să accesezi programe și să prelucrezi prin așchiere piese conform programelor realizate de 

programatori/ ingineri 

✓ Să alegi și să pregătești sculele, dispozitivele și verificatoarele necesare în procesul tehnologic de 

așchiere 

✓ Să prelucrezi piese pe mașini cu comandă numerică conform instrucțiunilor și specificațiilor tehnice 

✓ Să utilizezi mijloace de control pentru verificarea dimensiunilor și a calității pieselor 

CARE VOR FI  BENEFICIILE TALE? 

✓ Orele de instruire practică se vor desfășura în unități de profil ce dețin tehnologii moderne și mașini 

cu comandă numerică 

✓ Vei obține mai rapid un loc de muncă având în vedere oferta locurilor de muncă din domeniu , în 

FOCȘANI, PANCIU, ADJUD, VÂNĂTORI 

✓ Vei utiliza SOFT_URI specializate de programare 

CE LOC DE MUNCĂ POȚI AVEA? 

             După absolvirea liceului și a obținerii Atestatului de calificare profesională, poți  ocupa unul din 

următoarele locuri de muncă: 

✓ Tehnician prelucrări pe mașini unelte sau centre de prelucrare în orice întreprindere mecanică, 

ateliere mecanice ce dețin mașini cu comandă numerică computerizată sau CNC uri: strung, 

freză, mașină de găurit, etc.  

✓ Operator în domeniul prelucrărilor mecanice 

EVOLUȚIE ÎN CARIERĂ 

➢ După absolvirea liceului, poți continua studiile în învățământul postliceal- calificarea 

tehnician operator mașini cu comanda numerică 

➢ După absolvirea liceului și promovarea examenului de bacalaureat, poți continua studiile în 

învățământul superior, în orice centru universitar, Iași, Brașov, București, Bacău, Galați, Cluj la: 

o Facultatea de Inginerie și Management 

o Facultatea de Mecanică și Mecatronică 

o Facultatea de Științe Inginerești Aplicate 

POTENȚIALI ANGAJATORI 

✓ MICROMET – FOCȘANI, Email: micromet@micromet.ro, 

• Tel: 0237627784 

✓ RIKORA –VÂNĂTORI, Email: office@rikora.ro,  

• Tel: 0744432525 

 

✓ IPROMET – FOCȘANI, E-mail : ipromet@ipromet.ro 

▪ TEL 0237236916 

 

✓ ROMSEH TOOLS, FOCȘANI, Email: romsehtools@yahoo.com 

• TEL. 0237615600 
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