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 Sistemul de învățământ dual este înscris în sistemul 
de stat gratuit, fiind susținut de Ministerul 
Educației. 
 

 Tinerii care aleg să învețe o meserie în acest sistem 
beneficiază, față de programele obișnuite ale 
ministerului, și de un sistem bursier privat. 



Vino la Colegiul Tehnic „Carol I”! 

• Învățământul dual permite elevilor să își 

formeze cunoștințele practice în mediul 

real de muncă oferit de companii, să se 

familiarizeze cu mediul de muncă direct 

în firma care are nevoie de competențele 

elevului, ceea ce reprezintă un important 

atu la începutul vieții profesionale. 



Învățământ profesional dual 

 Meseria este o latură esenţială în viaţa fiecărui om, 
ea constituie nu doar o sursă de existenţă materială, 
ci şi una spirituală, deoarece o meserie aleasă pe 
plac, după vocaţie, prin profesarea căreia obţii 
succese, devine o sursă de continuă satisfacţie, 
posibilitate  de cunoaştere a propriului eu. 

 

 Atunci când meditaţi ce profesie să alegeţi, cântăriţi 
de o mie de ori şi nu uitaţi ce glăsuieşte o veche 
zicală: ,,Meseria este brăţara de aur a omului’’. 

 



COLEGIUL TEHNIC „CAROL I” 
organizează în anul școlar 2021-2022 

 o clasă de învățământ profesional dual cu 
calificarea STRUNGAR 

 
 

Orele de practică se vor desfășura la două mari 
companii românești de prestigiu pe plan 

național și internațional:  

TURBOMECANICA și HESPER  

  

  



Colegiul Tehnic „Carol I” 
Avantajele școlii profesionale în sistem dual cu 

durata de 3 ani  
calificarea STRUNGAR 

 Bursă lunară pe perioada școlarizării pentru toți elevii: 

     - din partea statului (200 RON)  

     - din partea agenților economici (200-800 RON) 

 Prioritate la angajare după absolvire 

 Accent pe pregătirea practică 

 Sprijinirea elevilor cu rezultate deosebite în continuarea 
studiilor 

Absolvenţii 

   - dobândesc certificat de calificare profesională şi suplimentul 
descriptiv al certificatului, conform Europass 

   - pot continua studiile în clasa a XI-a a învăţământului liceal  

   - finalizează liceul și pot participa la examenul de bacalaureat 

   - meserie căutată pe piața muncii și bine plătită 

 

 
 



         STRUNGAR-învățământ dual 
Ce înveți? 
 - Să aplici un program de calculator pentru 

prelucrarea pieselor pe mașini automate și 
cu comandă numerică, în condiții foarte 
moderne și ușoare; 

 - Să desenezi piese pe calculator 
 - Să întreții echipamentele de prelucrare și 

control 
 
Unde te poți angaja? 
 -  În companii producătoare de piese, 

dispozitive, aparate de măsură și control;  
 -  În companii producătoare de mijloace de 

transport: autoturisme, trenuri, tramvaie, 
autobuze, avioane etc. 

  - În  companii de  transport civil și militar, 
pentru servicii de întreținere 

  - În ateliere de reparații auto (casete de 
direcție) 
 

 



 

Atelierul de strungărie al Colegiului Tehnic „Carol I” 

are în dotare strunguri, mașini de găurit universale, 

mașină de rectificat, mașini de frezat, truse, 

dispozitive, scule, aparate de măsură. 





LABORATOARE 



SALĂ DE FESTIVITĂȚI 



SALĂ DE SPORT NOUĂ,MULTIFUNCȚIONALĂ,                          
MODERNĂ 



TEREN DE FOTBAL 

 



PREMII 



CPP-PERM:Centrul de pregătire pentru 
performanță-programare-electronică-robotică-

mecanică 
Proiect în colaborare cu ISMB și Primăria Sector 6 







SUNTEM AICI 

Cartier Crângași 
 Strada Porumbacu, nr. 52, 
Sector 6 

 Ajungeți cu: 

 -metrou Piața Crângași,  

 -tramvai 41, 11, 44  

 -autobuz 162, 163, 178 

 Telefon: 021 2202750 

 E-mail: colegiul.tehnic.carol@gmail.com 

 Site:  http://ctcarol.ro 
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