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LICEUL  TEHNOLOGIC  “PANAIT   ISTRATI”  BRĂILA

TU VREI O CARIERĂ, NOI  TE  AJUTĂM SĂ REUȘEȘTI!



ALEGE-ȚI DRUMUL PROFESIONAL, ALEGE-NE PE NOI!



Tehnician în TRANSPORTURI

➢ exploatează, montează, pune în funcţiune,

întreţine şi repară mijloacele de transport;

➢ testează protoptipurile;

➢ estimează costurile de transport în autogări,

autobaze, staţii feroviare, gări fluviale, porturi

maritime sau aeroporturi;

➢ asigură controlul tehnic al mijloacelor de

transport în vederea funcţionării conform normelor

în vigoare.



Tehnician în TRANSPORTURI



Tehnician OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL

➢ întreținere și depanare 

hardware și soft pentru 

calculatoare și imprimante

➢instalare de sisteme de 

operare şi programe, 

protecţia datelor, 

devirusări



Tehnician OPERATOR TEHNICĂ DE CALCUL

➢ proiectare și realizare rețele de calculatoare,

instalaţii electrice, supraveghere video, alarme.



TEHNICIAN MECATRONIST

➢pune în funcțiune, exploatează, întreține și repară 
sisteme mecatronice :

• videocamere, CD – playere, aparate de copiat, aparate 
medicale

• mașini și utilaje folosite în construcții, în industria 
navală, în construcţia de maşini, în cea aerospaţială

• automobile de ultimă generaţie, roboți de toate 
tipurile

http://www.mecatronica.ro/definitie%20mecatronica.htm


CAD= desenare/proiectare  cu ajutorul calculatorului
AutoCAD = cel mai răspândit program de proiectare asistată de 

calculator

➢ realizează şi modifică desene în plan;
➢ desfăşoară activităţi de proiectare pe calculator;

➢ programează maşini cu comandă numerică.

TEHNICIAN PROIECTANT CAD



PERMIS DE 

CONDUCERE 

CATEGORIA B

GRATUIT !!!





AVANTAJE
- după terminarea liceului-

❖Formare profesională la nivel european 
❖Certificat nivel 4 de calificare de tip 

Europass
❖Calificări cerute pe piaţa muncii în ţară şi în 

străinătate
❖Continuarea studiilor:

- şcoală postliceală în cadrul liceului
- studii superioare (universităţi şi 

facultăţi din orice domeniu sau specializare 
profesională)

❖Cunoştinţe şi deprinderi de viaţă



LICEUL  TEHNOLOGIC “PANAIT ISTRATI”  BRĂILA

ELEVII  DE  AZI, PROFESIONIȘTII  DE  MÂINE!

Continuarea studiilor  la Liceul Tehnologic  “Panait Istrati”– prin înscriere în 

clasa a XI-a zi sau seral

➢ se ocupă de reparația și 
întreținerea 
automobilelor

➢ locuri de muncă în țară și 
străinătate

➢ salariu atractiv

14 locuri 

învăţământ dual

BURSĂ 

PROFESIONALĂ

200 lei



LICEUL  TEHNOLOGIC “PANAIT ISTRATI”  BRĂILA

ELEVII  DE  AZI, PROFESIONIȘTII  DE  MÂINE!

Continuarea studiilor  la Liceul Tehnologic  “Panait Istrati”– prin înscriere în 

clasa a XI-a zi sau seral

➢ salariu atractiv
➢ cel mai căutat meseriaș 

de către clienți/ firmele 
auto

➢ se ocupă de identificarea și 
remedierea defectelor cadrului sau 
caroseriei automobilelor

10 locuri 

învăţământ dual

BURSĂ 

PROFESIONALĂ

200 lei



➢ Burse profesionale- 200 lei pe lună

➢ Burse suplimentare acordate de agenții economici- 200 lei pe lună

➢ Stagii de practică la agenții economici cu tutore individual

➢ Certificat  de competențe  profesionale nivel 3 recunoscut la nivel 

european

➢ Continuarea studiilor la Liceul Tehnologic  “Panait Istrati”, clasa a 

XI-a seral

➢Angajare la SC APAN SRL sau SC DUNAV SRL

TU VREI O MESERIE, NOI  TE  AJUTĂM SĂ REUȘEȘTI!

LICEUL  TEHNOLOGIC  “PANAIT   ISTRATI”  BRĂILA



➢SC DUNAV SRL

➢4 locuri mecanic auto

TU VREI O MESERIE, NOI  TE  AJUTĂM SĂ REUȘEȘTI!

LICEUL  TEHNOLOGIC  “PANAIT   ISTRATI”  BRĂILA

@apan.ro
➢ dealer autorizat 
Dacia, Renault, Nissan, 

Volkswagen, BMW în 
Brăila și Galați

➢ vânzări și service 

➢ SC APAN SRL 

➢10 locuri mecanic auto

➢10 locuri tinichigiu 

vopsitor auto



ÎȚI OFERIM ȘANSA DE A PARTICIPA LA   

PROIECTE- PARTENERIATE PENTRU 

ÎMBUNĂTĂȚIREA FORMĂRII PROFESIONALE !

✓ realizează și repară diverse piese metalice, poduri, vapoare, 

clădiri cu structuri metalice.

PARTENERIAT CU 
PROMEX SA
care oferă un loc de 
muncă sigur la 
absolvirea școlii



➢ execută și repară piese 
metalice, componente pentru 
utilaje tehnologice, sisteme de 
închidere și siguranță

Meseria-i brățară de aur!

Parteneriat cu PROMEX SA
care oferă un loc de muncă sigur la absolvirea școlii



ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL, BENEFICII FĂRĂ EGAL !

➢ prelucrează pe mașini unelte piese de diferite forme și mărimi;
➢ citește desene de execuție și reglează mașini și utilaje;
➢ folosește mașini asistate de calculator.

Parteneriat cu PROMEX SA



➢ Burse profesionale- 200 lei pe lună

➢ Burse suplimentare acordate de agentul economic- 200 lei pe lună

➢ Stagii de practică la agenții economici cu tutore individual

➢ Certificat  de competențe  profesionale nivel 3 recunoscut la nivel 

european

➢ Continuarea studiilor la Liceul Tehnologic  “Panait Istrati”, clasa a 

XI-a seral

➢Angajare la SC PROMEX SA

TU VREI O MESERIE, NOI  TE  AJUTĂM SĂ REUȘEȘTI!

LICEUL  TEHNOLOGIC  “PANAIT   ISTRATI”  BRĂILA



LICEUL  TEHNOLOGIC “PANAIT ISTRATI”  BRĂILA

 Specializări de nivel 5:

 Tehnician optometrist (2 ani)

 Asistent de gestiune în transporturi (3 semestre)

 Analist programator (3 semestre)

Învăţământ postliceal - GRATUIT 

Şcoală de maiştri - GRATUIT 

 Specializare de nivel 5:

 Maistru electromecanic auto (3 semestre)

❖Învăţământ gratuit pentru absolvenţii de liceu, 

cu sau fără diplomă de bacalaureat 

❖Specializări căutate pe piaţa muncii 



LICEUL  TEHNOLOGIC “PANAIT ISTRATI”  BRĂILA

Învăţământ cu frecvenţă redusă şi seral

❖Profil Real, 

❖Specializarea Matematică – Informatică

❖Profil Umanist, 

❖Specializarea Filologie

❖Clasele a IX-a – a XIII-a

❖Învăţământ gratuit pentru absolvenţii de gimnaziu sau 

adulţii care doresc completarea studiilor
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Liceul-Tehnologic Panait istrati Brăila

PENTRU UN VIITOR, AȘA CUM VREI TU!


