
 

CALITATE ȘI PROFESIONALISM ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL TEHNIC DIN 1978  

COLEGIUL TEHNIC 

“HENRI COANDĂ” 

TÂRGU -  JIU  

COLEGIUL TEHNIC 

“HENRI COANDĂ” 

TÂRGU JIU 

 

OFERTA 

EDUCAȚIONALĂ 

2021-2022 

Alege o profesie care îți asigură 

viitorul! 

Beneficii directe pentru elevi 

Tel: 0253 215550 

Strada ISLAZ nr.2 

Tel / Fax: 0253 215550 

E-mail: cthc_tgjiu@yahoo.com 

web : https://cthc.gorj.ro 

Facebook: Colegiul Tehnic Henri Coandă 

Tel: 0253 215550 

Într-o lume tehnologizată, alege să te 

pregătești într-un liceu tehnologic 

pentru profesii de viitor! 

Toți elevii liceului pot participa în 
proiecte Erasmus—practică în țările 
partenere—Franța, Italia, Spania, 
Bulgaria, Polonia și în proiectul ROSE—
”Implică-te! Promovează!” 

Școala asigură elevilor tablete /laptopuri. 

Școala de șoferi pentru obținerea 
permisului de conducere gratuit, în 
cadrul orelor de pregătire practică  
desfășurate în timpul anului școlar 

Acces permanent la ateliere, laboratoare, 
sală sport, bibliotecă, centrul smart tech 

Cazare gratuită în căminul școlar pentru 
elevii cu rezultate școlare bune. 

Burse şcolare: 

- Burse de merit 

- Burse de studiu 

- „Euro 200”- ajutor financiar pentru elevi 
în vederea achiziţionării de calculatoare 

- Burse sociale: „Bani de liceu” 

Sprijin permanent prin cabinetul medical. 
Poți să-ți planifici traseul profesional 
prin intermediul testelor din dotarea 
cabinetului de consiliere școlară 
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LICEU ZI ȘCOALA PROFESIONALĂ 

ALEGE ŞCOALA PROFESIONALĂ 
PENTRU CĂ: 

TINICHIGIU / VOPSITOR AUTO—

ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL 

Învățământul dual înseamnă dublarea 

bursei asigurate de stat lunar, de către 

firma parteneră, precum și alte beneficii 

Vei obține permisul auto, gratuit, în 

cadrul orelor de pregătire practică 

desfășurate în timpul anului școlar; 

Atestat profesional la absolvire 

recunoscut în Uniunea Europeană 

Efectuezi  instruire  practică în service-

uri auto moderne; 

Ești la curent cu tehnica și tehnologia 

auto de ultimă generație; 

Poți să-ți deschizi propriul atelier auto  

FRIZER—COAFOR—

MANICHIURIST— PEDICHIURIST 

Colegiul Tehnic ”Henri Coandă” este 

singurul liceu din județul Gorj  care - ți  

oferă șansa să deprinzi această meserie; 

Este o profesie care  se apropie de artă, care 

permite să te joci cu reflexe, forme și culori. 

Vei obține un Atestat profesional la absolvire 

- poți să deprinzi meserii foarte căutate pe 

piaţa muncii; 

- beneficiezi de ,, Bursa profesională” în 

valoare de 200 lei/ lună, acordată numai 

elevilor care frecventează şcoala 

profesională; 

- poți să te angajezi în țară sau în 

străinătate, obținând un salariu decent și 

poți să continui studiile liceale 

Profil tehnic 
TEHNICIAN TRANSPORTURI 

Vei obține permisul auto, gratuit, în cadrul 

orelor de pregătire practică desfășurate în 

timpul anului școlar.  

Atestat profesional la absolvire 

Profil resurse naturale și protecția 
mediului 

TEHNICIAN ECOLOG ȘI 
PROTECȚIA CALITĂȚII 

MEDIULUI 

Specializare în domeniul protejării mediului 

înconjurător. 

Atestat profesional la absolvire 

Înveți despre prevenirea poluării și 

gestionarea deșeurilor. 

LICEU SERAL 

Clasa a - IX - a—Domeniul mecanic 

TEHNICIAN ELECTROMECANIC 

Clasa a - XI - a—Domeniul mecanic 

TEHNICIAN TRANSPORTURI 

Clasa a - XI - a—Domeniul RESURSE NATURALE 

ŞI PROTECŢIA MEDIULUI 

TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECŢIA 

CALITĂŢII MEDIULUI 

ȘCOALA POSTLICEALĂ 

Tehnician ECHIPAMENTE PERIFERICE ŞI 
BIROTICĂ (fără taxă)  

ŞCOALA DE MAIȘTRI—Maistru 

MECANIC (fără taxă 


