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Vrei să ai

banii tăi?
Te pasionează 

domeniul tehnic?

Vrei un loc de 

muncă sigur?

Preferi 

activitățile 

practice?

Vrei să înveți într-o 

școală modernă?

Hmmm....

Îți dorești să înveți o 

meserie?



Școală 

postliceală

Învățământ 

profesional 

special

Învățământ 

dual

Învățământ 

liceal tehnologic

Învățământ 

profesional

Variante 
de 

pregătire



Tehnician 

mecanic 

pentru 

întreținere 

și reparații

liceu seral
Calificări 

pentru  

învățământul 

liceal 

2022
2023

Tehnician

multimedia

liceu zi

Științele 

naturii 

liceu 

frecvență 

redusă

Tehnician în 

instalații 

electrice

liceu seral

Tehnician 

instalator 

pentru 

construcții

liceu seral

Tehnician

proiectant 

CAD

liceu zi



Calificare profesională pentru învățământ liceal 

TEHNICIAN MULTIMEDIA

Ce vei învăța?

Să manevrezi echipamentele de filmare.

Să captezi și să redai sunetul la parametri optimi.

Să procesezi digital text.

Să procesezi digital imagini.

Să procesezi digital secvențe audio-video pentru realizarea 

produselor multimedia.

Să selectezi informații audiovizuale pentru diferite aplicații media.

Să creezi produse multimedia.

2022
2023



Beneficii

Vei cunoaște firme din domeniu audio-

vizual.

Vei face practica în studioul de televiziune 

al școlii.

Vei învăța să prelucrezi și integrezi text, 

imagini, audio, video.

Vei putea să-ți deschizi o afacere în 

domeniu.

Vei primi diplomă de Tehnician multimedia.

Ce loc de muncă poți ocupa?

Poți ocupa un post din 

domeniul producție media 

cum ar fi:

• Designer grafic

• Copywriter publicitate

• Designer video

2022
2023

TEHNICIAN MULTIMEDIA

Calificare profesională pentru învățământ liceal 



Calificare profesională pentru învățământ liceal 

TEHNICIAN PROIECTANT CAD

Ce vei învăța?

• Proiectarea asistată de calculator

• Montarea sistemelor mecanice pentru

transmiterea şi transformarea mişcării

• Realizarea desenelor în 2D a pieselor mecanice

• Realizarea desenelor în 3D a pieselor mecanice

• Realizarea de prezentări multimedia

2022
2023



Beneficii

Vei îndeplini sarcini cu caracter tehnic de

proiectare, desenare, verificare, exploatare

şi punere în execuţie a desenelor specifice

domeniului tehnic;

Vei putea testa programele, concepe şi

realiza scheme ale componentelor tehnice 

în domeniu;

Vei căpăta deprinderi pentru controlul

tehnic al desenelor, corectarea şi

întreţinerea bibliotecilor de programe

aplicative.

Ce loc de muncă poți ocupa?

Tehnician proiectant mecanic

Tehnician mecanic

Tehnician prelucrări mecanice

Tehnician proiectant

2022
2023

TEHNICIAN MULTIMEDIA

Calificare profesională pentru învățământ liceal 



Tâmplar 

universal

Electromecanic 

echipamente și 

instalații 

industriale

Calificări 

pentru  

învățământul 

dual 

Mecanic 

utilaje și 

instalații în 

industrie

Strungar

Electrician 

exploatare 

centrale, stații 

și rețele 

electrice

Operator la 

mașini cu 

comandă 

numerică



AVANTAJELE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

DUAL

Primești bursă de minim 400 lei

Ai loc de muncă asigurat la sfârșitul 

școlii

Faci practică la agentul economic

Ai cazare și masă gratuită în școală

VIITORUL TĂU DEPINDE DE TINE!

ALEGE SĂ ÎNVEȚI O MESERIE!

Primești echipament de lucru 

și protecție de la firmă

Ai o calificare recunoscută la 

nivel european și nu numai

Ai posibilitatea să-ți continui 

studiile

2022
2023



FIRME PARTENERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL DUAL

2022
2023



Mecanic 

auto

Calificări 

pentru  

învățământul 

profesional

2022
2023

Frizer-coafor, 

manichiurist, 

pedichiurist



AVANTAJELE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

PROFESIONAL

Primești bursă de 200 lei

Faci practică la firmă

Faci mai multă practică și mai puțină 

teorie

Obții carnet de conducere gratuit 

(mecanic auto)

Ai posibilitate de cazare și masă în 

internat

VIITORUL TĂU DEPINDE DE TINE!

ALEGE SĂ ÎNVEȚI O MESERIE!

Îți găsești mai ușor un loc de 

muncă

Obții o meserie recunoscută la 

nivel european și nu numai

Poți să-ți continui studiile

2022
2023



ROLLA INVEST SRL

AUTO MARIO EXPERT SRL

AUTOMOTO HOBBY SERVICE SRL

MCA INVEST SRL

Împreună pentru viitorul tău!

FIRME PARTENERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PROFESIONAL

2022
2023



Împreună pentru viitorul tău!

FIRME PARTENERE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PROFESIONAL

2022
2023

SALOANE DE COAFURĂ 

SALOANE DE MANICHIURĂ 



Ce faci după terminarea școlii? 

Îți continui studiile la învățământ liceal seral 

sau frecvență redusă

Obții o nouă calificare profesională 

După terminarea liceului

Poți urma orice facultate dorești, după 

promovarea bacalaureatului

Lucrezi la firma parteneră sau la o altă firmă 

Îți continui studiile la învățământ liceal zi

Poți urma o școală postliceală



Calendarul admiterii în învățământul 

dual și profesional 2022 

ETAPA I

4 - 8 IULIE 2022

Proba 

suplimentară 

14 IULIE 2022

ETAPA a II-a

26 – 28 IULIE 

2022

Proba 

suplimentară 

1 AUGUST 

2022



Cine suntem noi?

O școală modernă, cu 55 de ani de 

tradiție în formarea specialiștilor, 

unde poți să te dezvolți la 

potențialul tău maxim, conform 

aspirațiilor și aptitudinilor tale.



Cu ce vă așteptăm?



Hai la 

ENERGETIC!

Suntem aici pentru tine!
Deva, str. Titu Maiorescu nr.28

◇ Tel.0254.220.240

◇ www.energeticdeva.ro

◇ Email: ct_energ_deva@yahoo.com

◇ Facebook: LTE Hurmuzescu Deva

◇ Youtube: Energetic Deva

http://www.energeticdeva.ro/
mailto:ct_energ_deva@yahoo.com

