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Ştefan -1/2 clasă

tehnician mecanic 

pentru întreţinere şi 

reparaţii

XI an completareX amIX am

Ruta 

progresivă 

de 

calificare       

ZI

 Anul de completare - 3 semestre

ciclu inferior al liceului - curs de zi

XII am XIII am

ciclu inferior al liceului - curs seral

Ruta 

progresivă 

de 

calificare           

SERAL

ciclu superior al liceului - curs seral

XIII am XIV amIX am X am XI an completare

ciclu superior al liceului - curs de zi
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Viorel -1/2 clasă                    
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pentru întreţinere şi 

reparaţii

tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii

XIII Fam.s- Sălăgean 

Anne Mari
XIV Aam.s- Şuşu Cătălin
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