
LICEUL TEHNOLOGIC 

ENERGETIC   

‘’REGELE  FERDINAND  I’’ 
TIMIȘOARA 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
DUAL - nivel 3 

  



Avantajele școlii profesionale 

· Durată de pregătire de 3 ani, după clasa a VIII a 

  
Pentru: Absolvenți de clasa a-VIII-a an curent 
              Absolvenți de clasa a-VIII-a promoții anterioare 
              (până la vârsta de 26 ani) 
 
· Posibilitatea continuării studiilor în clasa a XI a liceu 
pentru obținerea diplomei de bacalaureat 

· Pe parcursul vacanţelor, după încheierea stagiului de 
practică, elevul va  putea continua să lucreze pe o perioadă 
determinată  

www.liceulenergetic.ro 

https://scoaladualabanat.ro  



Elevii care frecventează învățământul profesional 

beneficiază  prin Programul naţional de protecţie socială de 

„Bursa profesională“ 

www.liceulenergetic.ro 

https://scoaladualabanat.ro  



Calificări 2021-2022 

ELECTRICIAN aparate şi 
echipamente electrice şi 
energetice – 24 locuri 

ELECTROMECANIC utilaje 

și instalații industriale – 

36 locuri 

MECANIC- Operator la 

mașini cu comandă 
numerică – 12 locuri 

www.liceulenergetic.ro 

https://scoaladualabanat.ro  



Primul an 

Pregătire teoretică 

29 ore/săpt  

32 săpt 

 

Practică săptămânală 
IP + lab th  

3ore/săpt  (32 săpt) 
 

Stagii de practică  
CDL-150 ore=5 săpt 

 

Al doilea  an 

Pregătire teoretică 

17 ore/săpt  

28 săpt 

Practică săptămânală 
IP + lab th   

16 ore/săpt (28 săpt) 

 

Stagii de practică  
CDL-270 ore=9 săpt 

Al treilea an 

Pregătire teoretică 

12 ore/săpt  

27 săpt 

Practică săptămânală 
IP + lab th   

21 ore/săpt (27 săpt) 

 

Stagii de practică  
CDL-300 ore=10 săpt 

Pentru învățământul profesional, planul‐cadru de învățământ prevede 

următoarele ponderi: 

Conținutul pregătirii prin învățământul profesional 

www.liceulenergetic.ro 

https://scoaladualabanat.ro  



Parteneri de practică și viitori angajatori 
 

Companii de renume 

mondial 

Avantaje 

• Implicarea activă a agentului 

economic în pregatirea practică 

• Contracte individuale de 

pregătire practică  

• Creşterea calităţii și nivelului de 
pregătire profesională în 

domeniul tehnic 

• Satisfacerea cererii mare de 

personal calificat cu studii medii 

 

www.liceulenergetic.ro 

https://scoaladualabanat.ro  

AXA TELECOM SRL 

SC SAGE AUTOMOTIVE 

Bee Speed 

Dat Comp 

Azur SA 



Etapa 1 
5- 8 iulie 

2021 

Probă admitere  
(dacă nr. candidați mai 
mare decât nr. locuri) 

13 - 14 iulie 2021 

Etapa 2 22 - 26 iulie 
2021 

Probă admitere  
(dacă e cazul) 

29 - 30 iulie 2021 

Repartizări și redistribuiri pe locurile libere 

7 - 8 august 2021 

Înscrierea și selecţia elevilor în învăţământul 
profesional pentru anul școlar 2021-2022: 

 

www.liceulenergetic.ro 

https://scoaladualabanat.ro  



EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII 

UI acreditate 

Probele se 

organizează 
la operatorii 

economici 

sau în 

școală 

Comisia de 

examen 

Reprezentant 

unitate de 

învățământ 

Reprezentant 

operator 

economic 

Evaluarea 

Evaluatori 

autorizați, 
externi UI 

Reprezentanți 
ai 

operatorului 

economic 

Monitorizarea 

organizării şi 
desfăşurării 

examenului de 

certificare  

ISJ 

Certificat de 

calificare 

profesională 

Supliment descriptiv 

al certificatului 

Absolvenții 
învățământului 
profesional care 

promovează 
examenul 

Examenul de certificare a calificării profesionale – nivel 3 

Pentru absolvenți: certificat de calificare profesională şi suplimentul descriptiv al 
certificatului, conform Europass 

www.liceulenergetic.ro 

https://scoaladualabanat.ro  



...la practică în companii 

www.liceulenergetic.ro 

https://scoaladualabanat.ro  



...la practică în companii  
 

www.liceulenergetic.ro 

https://scoaladualabanat.ro  



... în laboratoarele școlii 

www.liceulenergetic.ro 

https://scoaladualabanat.ro  



  
... în laboratoarele școlii 

www.liceulenergetic.ro 

https://scoaladualabanat.ro  



... practică în atelierul școlii 

www.liceulenergetic.ro 

https://scoaladualabanat.ro  



   
  TIMIȘOARA 
  str. Renaşterii  Nr. 24/ A, cod 300310               

  tel./fax: +40(0) 0256-225905;  
  e-mail: liceulenergetictm@gmail.com  
  www.liceulenergetic.ro 
  https://scoaladualabanat.ro 

 
 

 Înscrierea la secretariatul Liceului Tehnologic 
Energetic “Regele Ferdinand I”. 

 Informații suplimentare la adresa de mail sau 
telefon: 


