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Săli de clasă + 
administrativ

Atelier scoala

Cantină
Teren de 
sport

Sala de sport

Internat 1– clase și 
dormitoare

Planuri de 
extindere
S, P, 3 etaje

Internat 2

www.liceulenergetic.ro



Scoala
profesionala-3 ani

Iată cum te poți 

dezvolta:

Angajat în compania în care te-ai
pregătit

Specialist într-un  
domeniu căutat

Facultate
3 - 4 ani

Liceu la seral
obținerea diplomei de BAC

2ani si 1/2

Construiește-ți cariera alături de noi



Avantajele școlii profesionale

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

· 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



Elevii care frecventează învățământul profesional

beneficiază prin Programul naţional de protecţie socială de

„Bursa profesională“

www.liceulenergetic.ro



Evoluția numărului de elevi 
2012 - 2018

Generația Nr de elevi Nr de 
clase

Agenți 
economici

Calificări

2012-2013 17 1 3 Electrician

2013-2014 22 2 5 Electromecanic

2014-2015 56 2 6 Electrician, Electromecanic

2015-2016 56 2 9 Electrician, Electromecanic, Mecanic

2016-2017 84 3 15 Electrician, Electromecanic, Mecanic
Operator la masini cu comanda
numerica

2017-2018 84 3 11 Electrician, Electromecanic, Operator 
la masini cu comanda numerica

2018-2019 60 2 11 Electrician, Electromecanic, Operator 
la masini cu comanda numerica

2019-2020 112 4 14 Electrician, Electromecanic, Operator 
la masini cu comanda numerica



Parteneri constanți în ultimii 3 ani
1. Continental 

Automotive

2. ContiTech 

3. Continental 

Anvelope

4. Draexlmaier

5. Hella

6. Smartwood

7. Smithfield

8. Elma

9. Kimball

10. Delcase

11. Gelco Prod 

12.Eneria

13.Bergerat

Monoyor

14.Centum Net www.liceulenergetic.ro



Rolul fiecăruia în acest parteneriat/Cele mai importante aspecte

Elevul Familia elevului Școala /Cadrele 
didactice / ME

Agentul economic Administratia 
locala (Primăria)

Sa participe la 
orele de la scoala si 
la cele de practica 
de la agentul 
economic

Sa se asigure de 
siguranta si sanatatea 
elevului

Sa asigure cadre 
didactice in 
concordanta cu 
curricula

Să asigure ore de practică 
de calitate (tutori, 
program, materiale de 
practica)

Asigura baza materiala 
necesara 

Sa se asigure de 
participarea elevului la 
ore

Sa anunte orice situatie 
existenta in scoala 
(absente, mutari, 
vizite)

Sa participe la sedintele 
lunare organizate la scoala 

Sa fie prezent la 
sedintele cu parintii 
organizate de scoala 
sau agentul economic

Sa gestioneze aspectele 
legate de internat si 
cantina

Sa planifice campania de 
promovare astfel incat sa 
aiba numarul de candidati 
dorit

Asigura finantarea 
meselor zilnice ale 
elevilor din camin

Sa bugeteze banii 
necesari pentru 
echipamente necesare 
elevilor pentru 
lucrarile practice

Sa sustina temele pentru 
lucrarea finala a elevilor de 
clasa a XI-a

Ministerul Educatiei 
trebuie sa platesca la 
timp bursele 
profesionale

Sa anunte la timp 
necesarul de elevi pentru 
urmatorul an scolar

Cadrele didactice 
participa la campaniile 
de promovare

Sa plateasca bursele 
profesionale la timp (lunar)



Calificări 2019-2020

www.liceulenergetic.ro

ELECTRICIAN aparate şi 
echipamente electrice şi 
energetice-28 locuri

ELECTROMECANIC maşini unelte și 
instalații industriale-28 locuri

MECANIC- Operator la mașini 
unelte cu comandă numerică-56 
locuri



Primul an

Pregătire profesională 

generală-31 săpt

CDL-150 ore=5 săpt+2 săpt

=7 săpt. practică

Al doilea  an

Pregătire profesională de 

specialitate-19 săpt

CDL -270 ore=9 săpt+12 
săpt

=21săpt. practică

Al treilea an

Pregătire profesională de 

specialitate-14 săpt

CDL-300 ore=10 săpt.+16
săpt

=26 săpt .practică

Pentru învățământul profesional, planul‐cadru de învățământ prevede
următoarele ponderi:

Conținutul pregătirii prin învățământul profesional

www.liceulenergetic.ro



Parteneri de practică și viitori angajatori

mondial

Companii de renume Avantaje

www.liceulenergetic.ro

Implicarea activă a agentului 

economic în pregatirea practică

Adaptarea programei şcolare la 

cerinţele agenţilor economici şi a 

tehnologiei utilizate

Creşterea calităţii și nivelului de 

pregătire profesională în domeniul 

tehnic

Satisfacerea cererii mare de personal 

calificat cu studii medii

http://www.liceulenergetic.ro/


Etapa
1

24 – 26 iunie

2019

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

2-3 iulie

Etapa
2

22 - 24 iulie
2019

Probă admitere  
(dacă e cazul)

25-26 iulie 
2019

Repartizare elevi nerepartizați in 

periadele anterioare

31- iulie – 1 august 2019

www.liceulenergetic.ro

Înscrierea și selecţia elevilor în 
învăţământul  profesional dual
pentru anul școlar 2019-2020:

http://www.liceulenergetic.ro/


EVALUAREA ŞI CERTIFICAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII

UI acreditate

Probele se 
organizează 
la operatorii 
economici

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

Asolventii 
învățământul
ui profesional 

care 
promovează 

examenul

Examenul de certificare a calificării profesionale – nivel 3

www.liceulenergetic.ro

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



› 2012 – 2017 – s-au purtat discuții cu Primăria Timișoara pentru 

alocarea de fonduri necesare renovării

› 2017, noiembrie – au început lucrările de renovare

Atelierul scolii



Prima generatie 2012-2014 

17 pupils entered the program, 12 are hired



TIMIȘOARA

str. Renaşterii  Nr. 24/ A, cod 300310              
tel./fax: +40(0) 0256-225905; 
e-mail:liceulenergetictm@gmail.ro

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

 Informații suplimentare la adresa de mail sau telefon:






