
 

 

COLEGIUL TEHNIC  „CAROL I” 

OFERTA  EDUCAŢIONALĂ PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PROFESIONAL ȘI DUAL 

ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

 

 

Vino la Colegiul Tehnic „Carol I” și vei avea viitorul asigurat! 

 

-Vei  învăța lângă profesioniști din cadrul firmelor cu care avem 

încheiate parteneriate; 

-Vei primi bursă de 200 lei/lună de la bugetul de stat; 

-Dacă te înscrii la calificarea strungar, pe lângă bursa de 200lei/lună, 

vei beneficia și de o susținere financiară suplimentară din partea 

operatorilor economici parteneri; 

-Ai posibilitatea de a continua studiile liceale sau de a te angaja 

direct, imediat după finalizarea școlii profesionale; 

-Diplomele sunt recunoscute și în statele membre ale Uniunii 

Europene; 

-Conducerea Colegiului Tehnic Carol I, la cererea absolvenților, îi 

recomandă pentru angajare. 

-Liceul se implică în activitatea educațională a elevilor din 

învățământul profesional și dual pe parcursul celor 3 ani. 

 

SCOALĂ PROFESIONALĂ CU  DURATA  DE 3 ANI 

ÎN CEA MAI MODERNĂ UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN 

BUCUREȘTI 

 

FORMA DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
CLASA PROFIL 

DOMENIUL 

PREGĂTIRII DE BAZĂ 

SPECIALIZAREA/ 

CALIFICAREA 

NR. 

CLASE 

COD 

ZI a  IX-a TEHNIC MECANICĂ MECANIC AUTO 2 527 

ZI 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

DUAL 

a  IX-a TEHNIC MECANICĂ STRUNGAR 1 507 

 
 



 

 

 

ȘTIAȚI CĂ: 

-MESERIA DE STRUNGAR este una dintre cele mai căutate și 

mai bine plătite din România și din Europa? 

-salariul unui strungar în Uniunea Europeană, inclusiv în 

România poate ajunge la 3000 Euro? 

-în prezent aproape toate piesele componente ale unui 

autovehicul, ale roboților sau ale dispozitivelor medicale sunt 

obținute prin strunjire? 

-strunjirea se realizează pe strunguri automate și pe mașini cu 

comandă numerică, prin intermediul  calculatorului? 

-strungarul execută operații simple și ușoare, acționînd PC-ul 

atașat mașinii? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii vor desfășura orele de instruire practică la 

TURBOMECANICA SA  și  HESPER SA,  firme românești de 

prestigiu pe plan național și internațional. și vor primi o 

susținere financiară suplimentară de minim 200lei/lună 

La absolvire vor fi angajați cu prioritate la una dintre cele 

două firme. 

 

 

 

 



 

 

DE CE SĂ ALEG MESERIA DE 

MECANIC AUTO? 

 
 

Calificarea asigură dobândirea de deprinderi şi abilităţi care 

permit executarea de lucrări de întreţinere, reglare, diagnosticare 

şi reparare a sistemelor, mecanismelor şi instalaţiilor 

autovehiculelor, dar şi de manevrare a acestora. 

 

 

 

 

 

 

 

-Oportunități mari de angajare pe piața muncii 

-Orele de instruire practică se vor desfășura la SC 

AUTOCOBĂLCESCU SA, SC AUTONET SRL (KIA), SC 

MHS TRUCK SERVICE SRL (MAN), importante firme de 

specialitate, care asigură deprinderea de abilități și 

competențe profesionale de înalt nivel pentru elevii noștri. 

 


