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Baza materială de care dispune unitatea 

școlară 
A. Spații școlare: 

- Liceul Tehnologic “Nikola Tesla” dispune de 

22 săli de clasă, 8 laboratoare: AEL, 

informatică, electronică, electrotehnică, 

mecatronică, CAD, fizică, chimie şi biologie; 

cabinete: multimedia, limbi straine, stiinte 

sociale și 3 ateliere școală: electronică, 

electrotehnică, discipline economice; sală de 

gimnastică. 

- Toate laboratoarele sunt dotate cu aparatură 

nouă, modernă, astfel încât, la absolvire elevii 

dețin competenţele necesare integrării rapide pe 

piața muncii. 

- Unitatea școlară dispune și de bibliotecă, 

cabinet medical, cabinet psihopedagogic.  

- În fiecare sală de clasă/laborator/atelier 

școală există calculator, cameră WEB cu 

rezoluție mare, sistem de sonorizare, 

videoproiector, conectate la Internet prin fibră 

optică și wireless, pentru desfășurarea 

activităților față în față și online. 

B. Echipamente IT:  

105 calculatoare; 20 laptopuri; 12 imprimante; 6 

copiatoare; 4 scanere; 20 videoproiectoare; 

videorecorder; 6 multifunctionale; 5 aparate TV; 

sistem audio cabinete; conexiunea internet (fibră 

optică și wireless);  4 table interactive (Mimio, 

SMART); sistem de supraveghere audio video 

(interior/exterior; stație amplificare - sonorizare 

audio (pe holurile unității școlare) - program 

muzical pe timpul pauzelor și comunicare de 

informații; sistem antiefractie; sistem de 

alarmare la incendiu; 93 tablete SAMSUNG cu 

SIM de date mobile (Orange) și 70 laptopuri 

LENOVO oferite în custodie elevilor, ce permit 

desfășurarea activităților didactice în sistem 

online; simulator conducere auto. 

LICEUL TEHNOLOGIC  

„NIKOLA TESLA” 
Efectuarea stagiilor de pregătire practică la agenți 

economici parteneri cu posibilitate de angajare la 

finalizarea studiilor: 
Învățământ dual:  

- AMBER TECHNOLOGIES SRL 

- INTERADA SERVICE COM SRL  

- BA GLASS ROMANIA SA 

Învățământ de stat: 

- DELTA GLASS 

- SC COLINA MOTORS SRL 

- TS OPERATIONS SRL 

- SC FRIGOELECTRIC INSTALAȚII SRL 

- SC MHT EXPERIENCE SRL 

- CTG AUTO PARTS SRL 

- SC GOOD STORY EXPLORE SRL 

- SC WARD ASHBY STUDIO SRL 

- VOLKSGARAGE SRL 

 
Avantaje oferite de agenții economici în stagiile de 

pregătire practică: 
- tutore de practică; 

- pe parcursul vacanţelor, după încheierea stagiului de 

practică, angajarea pe perioadă determinată (cu 

respectarea condiţiilor legale); 

- echipament de lucru; 

- după finalizarea școlii profesionale, poți, în acelaşi 

timp, să lucrezi şi să îţi continui studiile în cadrul liceului 

nostru; 

- posibilitate de angajare la finalizarea studiilor; 

- Bursă profesională de stat (200 lei/lună) și bursă 

oferită de agentul economic (200 sau 400 lei/lună), 

bonuri de masă, decontarea transportului pentru 

perioada stagiilor de practică și bursă de performanță 

acordată de agentul economic pentru elevii merituoși 

(pentru învățămîntul profesional dual). 
 

Oferta educaţională  

pentru anul școlar 2021 – 2022 

 

Învățământ liceal zi - filiera tehnologică: 

- profil servicii - clasa a-IX-a - 12 locuri, domeniul 

economic, calificarea Tehnician in activitati economice;  

 - profil tehnic - clasa a-IX-a - 12 locuri, domeniul 

electronică automatizări, calificarea Tehnician operator 

tehnică de calcul. 

 

Învățământ profesional DUAL (cu bursa profesională 

pentru elevi de 200 lei/lună de la stat + 200 lei/lună 

sau 400 lei/lună de la agentul economic, bonuri de 

masă, decontarea transportului pentru perioada 

stagiilor de practică, bursă de performanță acordată 

de agentul economic pentru elevii merituoși): 

-  12 locuri, domeniul electronică automatizări 

/calificarea electronist aparate și echipamente – cu 

agentul economic BA GLASS ROMANIA SA;  

- 12 locuri, domeniul electric/calificarea Electrician 

exploatare joasă tensiune cu agenții economici:  

INTERADA SERVICE COM SRL și AMBER 

TECHNOLOGIES SRL.  

 

Învățământ liceal frecvență redusă:  

- Clasa aIX-a - 28 locuri, profil real, știinţe ale naturii 

 

Învățământ postliceal:  

- 28 locuri, Tehnician electronist echipamente de 

automatizare 

 

Acordăm burse sociale, burse de studiu, burse de 

transport și burse de merit pentru elevii de la liceu zi și 

școala profesională. 
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