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MOTTO: 
“Creează ca un zeu, 

Porunceşte ca un rege, 
Munceşte ca un rob!” 

Constantin Brâncuşi 

 

 

1. Ce este învățământul dual? 

 Învățământul dual este o formă de învățământ profesional care durează trei ani și care este creat la inițiativa 
companiilor de pe piață, operatorilor economici. Odată ce ai fost admis, orele de practică le desfășori în cadrul 
companiilor care au parteneriate cu liceul la care studiezi. 
 

Clasa a IX-a 
 

20% Practică 
80% Teorie 

Clasa a X-a 
 

60% Practică 
40% Teorie 

Clasa a XI-a 
 

72% Practică 
28% Teorie 

Diplomă 
+ 

Certificat de calificare 
profesională nivel 3 

Prioritate la angajare 

 
- Școlile duale sunt o opțiune dacă ești absolvent de învățământ gimnazial sau ți-ai întrerupt studiile și vrei să le 

reiei până în 26 de ani. 
 

 

2. Pentru anul școlar 2021-2022, școala noastră are mai multe forme de învățământ: 
 
Învățământ liceal zi 
- Profil: Tehnic, Filiera: Tehnologică: 

• Tehnician desenator pentru construcții și instalații 

• Tehnician operator procesare text imagine 
 
Învățământ dual 

- Domeniul: Construcții, instalații și lucrări publice: 

• Zidar-pietrar-tencuitor 

• Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze 

• Fierar betonist - montator prefabricate 

• Dulgher-tâmplar-parchetar 
- Domeniul Mecanică: 

• Mecanic auto 

• Confectioner tamplarie din aluminiu si mase plastice  
- Domeniul: Electromecanica 

• Electromecanic utilaje și instalații industriale 
 
Învățământ profesional de stat cu durata de 3 ani 

- Domeniul: Estetica și igiena corpului omenesc 

• Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 
 
 

mailto:lic_cobra@yahoo.com
http://cobra.rdsor.ro/


 
Învățământ liceal seral 
- Profil: Tehnic, Filiera: Tehnologică: 

• Tehnician în construcții și lucrări publice 

• Tehnician mecatronist 
 
Învățământ postliceal 

• Tehnician devize și măsurători în construcții 
 
 

3. Avantajele învățământului dual. Beneficii. 

Formarea ta este susținută din punct de vedere financiar prin bursa profesională de 400 de lei pe lună, dintre care 200 
de lei de la bugetul de stat și minimum 200 de lei de la angajatorul cu care închei un contract individual de practică. Pe 
lângă beneficiul financiar, unele companii îți asigură masa, cazarea sau transportul. Avantajul acestui tip de învățământ 
este că vei avea alături un tutore de practică care se va ocupa de pregătirea ta practică pe parcursul celor trei ani de 
studiu, iar la absolvire vei avea un job asigurat. 
De asemenea, Consiliul local Oradea oferă copiilor care au domiciliul în altă localitate cazare la internatul școlii și masa 
gratuită. 
 

 

4. Cum te înscrii pentru învățământul dual/profesional de stat? 

 

Te poți înscrie la învățământul dual/profesional de stat dacă ai terminat clasa a VIII-a și ai situația școlară încheiată. 

Vârsta maximă de înscriere este 26 de ani. 

- Sunt două sesiuni de admitere pe an: 

• Sesiunea I - 5-8 IULIE, 9-12 IULIE 2021 

• Sesiunea II - 22-26 IULIE 2021 

Candidatul completeaza fișa unică de înscriere pentru învățământ profesional cu optiunea pentru învățământul dual. 
 
Dosarele de înscriere se depun la sediul Liceului Tehnologic ”Constantin Brâncuși” Oradea în perioada: 

• Sesiunea I - 17-20 IULIE 2021; 

• Sesiunea II - 2-5 AUGUST 2021. 

Dosarul de înscriere conţine:  
a) fişa de înscriere în anul școlar 2021-2022 în învăţământul profesional și în învățământul dual, de stat;  
b) certificatul de naştere - copie şi original;  
c) adeverinţă cu notele și media generală obținute la Evaluarea națională (dacă e cazul);  
d) foaia matricolă pentru clasele V - VIII (cu calculul mediei generale) - copie şi original;  
e) fişa medicală. 
 
 
 
 

 



 


