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Elevilor care vin la calificările profesionale din domeniul
mecanică – mecanic auto, tinichigiu-vopsitor auto, operator la
mașini cu comandă numerică, sculer- matriţer, școala noastră le
oferă:

 pregătire profesională teoretică de specialitate temeinică asigurată de
cadre didactice cu experiență în domeniu;

 pregătire profesională practică de specialitate, la cel mai înalt nivel,
atât în atelierele școală (în primul an) cât și la agenții economici
parteneri (de-a lungul întregului ciclu de școlarizare).

OportunitĂȚILE OFERITE DE ȘCOALĂ



Pregătirea de specialitate de calitate este susţinută de 
cadrele didactice ale şcolii (ingineri şi maiştri), care au un înalt 
nivel de calificare şi  perfecţionare în domeniu şi  experienţă 
profesională remarcabilă. 

Elevii noştri  îşi însuşesc  abilităţile şi deprinderile 
necesare formării competenţelor profesionale în domeniul 
Mecanică, e parcursul ciclului de şcolarizare.

Absolvenţii noştri dovedesc competenţele necesare 
dobândite pe parcursul şcolii încadrându-se foarte rapid  pe 
piaţa muncii.

“Școala care te pregăteȘte  pentru mâine !”













































Elevii noştri efectuează atât instruirea practică
săptămânală cât şi stagiile de practică la agenții economici
parteneri cu care avem colaborări, încheiate prin contracte de
parteneriat , cum ar fi:

Autobara & Co, Sevas, FordCarbenta, Natale, Gig,
Silvercar, H’Essers, Cidan, Dorex, Clasic Comex, Cam
Truck, MultiMotor, Hokman Trans, Autogramar, OTL,
Roszdas Service, Autogrand, FrigoMax, Aconalex,
Belmar, etc.

Calificarea profesională: Mecanic auto



Imagini din activitatea de 
practica a elevilor nostri, 
la agentii economici.
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Drumul spre succes
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Elevii noştri efectuează atât instruirea practică
săptămânală cât şi stagiile de practică la agenții economici
parteneri cu care avem colaborări, încheiate prin contracte de
parteneriat , cum ar fi:

Autobara & Co, Natale, Gig, Silvercar, Dorex, Clasic
Comex, Auto Potioc, Meşter, Raul Paul, Sevas, Sistem
Car, etc.

Calificarea profesională: 
Tinichigiu-vopsitor auto



Imagini din activitatea de practica a 
elevilor nostri, la agentii economici.





VA ASTEPTAM CU MULT DRAG!

DEPUNEREA DOSARELOR DE INSCRIERE SE 
POATE FACE LA SECRETARIATUL COLEGIULUI 

TEHNIC “TRAIAN VUIA” 

PENTRU LICEU INTRE: 17-20 IULIE 2021  

PENTRU SCOALA PROFESIONALA, INVATAMANTUL 
DUAL SI DE STAT, IN DOUA ETAPE:

ETAPA I: INTRE 5-8 IULIE 2021

ETAPA II: INTRE 22-26 IULIE 2021




