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 Maistru MECANIC 
 

 Maistru CONSTRUCȚII 
CIVILE, INDUSTRIALE  
SI AGRICOLE 

TRANSPORTURI  

 Tehnician diagnostic auto 

PROTECȚIA MEDIULUI 

 Technician laborant pentru protecţia 
calităţii mediului 

INFORMATICĂ 

 Administrator rețele locale și de 
comunicații 

COLEGIUL TEHNIC “DIMITRIE LEONIDA” 

 Grădiniţă - 3 grupe 

 Clasa pregătitoare - 1 clasă 

 Clasele I - VIII 

 Învăţământ primar - clasele I-IV (2 ani) 

 Învăţământ secundar inferior - 
echivalent învăţământ obligatoriu de 10 
clase (4 ani) 

Strada:  Gh. Barițiu, Nr. 9            

Telefon: 0254.542.677 



Limbi străine studiate: 

- Limba engleză           

- Limba italiană              - Limba spaniolă 

Clasa a X-a  

 Tehnician  mecanic întreținere și 
reparații 

Clasa a XI-a 

 Tehnician  proiectant  CAD 
 Tehnician  mecanic întreținere și 

reparații 

Clasa a XIII-a  

 Tehnician mecanic întreţinere şi    
reparaţii 

 Tehnician proiectant CAD 

 Tehnician proiectant CAD 

Clasa a XII-a 

Clasa a IX-a 

 Tehnician proiectant CAD 

 Tehnician în instalații electrice 

Durata studiilor: 3 ani 

 Domeniul: Mecanică 

 Calificarea: 
Mecanic auto - 28 locuri 

După absolvirea şcolii profesionale, studiile pot 

fi  continuate din clasa a XI-a liceu, zi sau seral. 

Domeniul:    
Estetica și igiena corpului omenesc  
 

Frizer - Coafor - Manichiurist -  
Pedichiurist 

 
14 locuri 

 

Domeniul: ELECTRIC 
Electrician  exploatare centrale, stații și 
rețele electrice 

14 locuri 
 

 Domeniul Eectronica și automatizări: 

Tehnician operator tehnică 

de calcul 

 - INTENSIV ENGLEZĂ- 

O specializare de mare actualitate!  
 

(se ocupa cu intretinere si depanare hardware 

si soft pentru calculatoare si imprimante,     

proiectare si realizare retele de calculatoare, 

instalaţii electrice, supraveghere video,       

respectiv alarme ) 
 

Obținerea competenţelor tehnice necesare unui          

specialist care foloseşte calculatorul ca pe un instrument 

de lucru absolut necesar, în condiţiile modernizărilor   

tehnologice.  

Certificatele obținute sunt recunoscute la 

nivel european 

 
Domeniul MECANICĂ 
 
Lăcătuș mecanic prestări servicii- 
 

12 locuri 


