
ØDomeniul ECONOMIC–28 locuri

Calificarea: Tehnician  în activități economice
ØDomeniul ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC–28 locuri 

Calificarea: Coafor  stilist 
ØDomeniul ELECTRIC–28 locuri

Calificarea: Tehnician  electromecanic

B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, București
E-mail:gs_dragomirhurmuzescu@yahoo.com

https://liceulhurmuzescu.invatamantsector3.ro 

Oferta educațională pentru anul școlar
2020 – 2021 



LICEU ZI

Domeniul Economic
Calificarea Tehnician în activități economice – 1 clasă/28 locuri

Judecă trecutul, 
ghidează prezentul, 
consiliază viitorul!



LICEU ZI
Domeniul Estetica și igiena corpului omenesc

Calificarea Coafor-stilist – 1 clasă/28 locuri

Domeniu NOU
în învățământul 
liceal de stat!

Și mai ales
de viitor !!!!

De ce coafor-stilist ?



LICEU ZI
Domeniul Electric

Calificarea Tehnician electromecanic – 1 clasă/28 locuri

Pentru că ai oportunități 
nenumărate de angajare !

Poți avea 
propria 

afacere !

Și de ce nu, poți continua studiile în 
orice domeniu dorești!

De ce tehnician electromecanic ?



Ø Domeniul MECANICĂ – 28 locuri

Calificarea: 

Operator la mașini cu comandă numerică

B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, București
E-mail:gs_dragomirhurmuzescu@yahoo.com

https://liceulhurmuzescu.invatamantsector3.ro 

Oferta educațională pentru anul școlar
2020 – 2021 

200 lei
bursă  
lunară



Școala profesională
Domeniul MECANICĂ
calificarea Operator la mașini cu comandă numerică -28 locuri

Nici un om nu poate egala o mașină cu 
comandă numerică, dar o poate controla !!!!!

De ce operator la mașini cu 
comandă numerică ?

Firmele au realizat trecerea de la utilaje clasice operate direct de
factorul uman la utilaje care au încorporată tehnologie nouă, motiv pentru care
viitorii angajații au nevoie de formare profesională, pentru a se adapta la noile
tehnologii.

Ne adaptăm la schimbările tehnologice 
din sectorul industrial.

O meserie extrem de solicitată
pe piaţa muncii, atât din România,
cât şi din străinătate.

Poți obţine un loc de muncă 
sigur și bine plătit !!!



Ø Domeniul:

ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC–28 locuri

Calificarea:

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist

B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, București
E-mail:gs_dragomirhurmuzescu@yahoo.com

https://liceulhurmuzescu.invatamantsector3.ro 

Oferta educațională pentru anul școlar 2020 – 2021 

400 lei
bursă  
lunară



Școala profesională
Domeniul ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC
calificarea Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist -28 locuri

De ce frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist ?

Pentru că poți avea 
propria afacere!



Realizările elevilor



Realizările elevilor



GETT’S SALONS 
Ingo Trade International S.R.L.

Agentul economic 
unde elevii 
desfășoară 

practica 
profesională



GETT’S SALONS 
Ingo Trade International S.R.L.

Elevii vor primi de la 
agentul economic:

ü Echipament de lucru;

ü Materiale, consumabile, 
ustensile;

ü Examinări medicina
muncii și analize 
medicale obligatorii, de 
două ori pe an;

ü Asigurarea unei mese pe 
durata desfășurării 
practicii.

BENEFICII !!!



•Domeniul TEHNICI POLIGRAFICE – 42 locuri, 

calificarea: LEGĂTOR

•Domeniul TEHNICI POLIGRAFICE – 14 locuri, 

calificarea: TIPĂRITOR OFFSET

B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, București
E-mail:gs_dragomirhurmuzescu@yahoo.com

https://liceulhurmuzescu.invatamantsector3.ro 

Oferta educațională pentru anul școlar
2020 – 2021 

600 lei
bursă  
lunară



APRA – ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR 
DE AMBALAJE DIN ROMÂNIA

Agentul economic unde elevii vor 
desfășura practica profesională

400 lei
bursă  de la 

agentul 
economic

200 lei
bursă  de 

la stat

Bursa va fi acordată în funcție de domiciliul elevilor, după cum urmează:
– Elevii din București: 400 lei + 150 lei cheltuieli transport local;
– Elevii din provincie: 400 lei + 150 lei cazare + 200 lei masă.

Alte beneficii acordate elevilor de către agenții economici:
– echipament de protecția muncii;
– analize medicale;
– instructaje de protecția muncii;
– masă pe timpul practicii (pentru toți elevii, indiferent de 
domiciliu)



APRA – ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR 
DE AMBALAJE DIN ROMÂNIA

Amma Print
Tipografie comercială cu capital integral românesc
Specializată în tipărirea ofset și digitală 
Sediu: București (Platforma Faur)
Anul înființării: 2000
Număr mediu de angajați: 94
Cifra de afaceri netă (2018): cca 3.691.863 euro
Director general: Mihai Volintiru

Display Total Grup
Tipografie specializată cu capital integral 

românesc
Specializată în producția ambalajelor 

promoționale și a displayurilor din carton
Sediu: București (Platforma Faur)

Anul înființării: 2003
Număr mediu de angajați: 120

Cifra de afaceri netă (2018): cca: 3.978.557 euro
Director general: Marian Amzăr



APRA – ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR 
DE AMBALAJE DIN ROMÂNIA

Tipografia Everest 2001
Tipografie comercială cu capital integral românesc
Specializată în tipărirea ofset și digitală a lucrărilor 
editoriale și publicitare
Sediu: București (B-dul Timișoara)
Anul înființării: 1994
Număr mediu de angajați: 121
Cifră de afaceri netă (2018): cca 8.655.831 euro
Director general: Dan Abraham



APRA – ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR 
DE AMBALAJE DIN ROMÂNIA

Mayr Melnhof Packaging Romania
Tipografie de ambalaje cu capital integral 
austriac.
Specializată exclusiv pe imprimarea ofset și 
finisarea cutiilor din carton solid
Sediu. Blejoi, Județul Prahova
Anul înființării: 1998
Număr mediu de salariați: 215
Cifră de afaceri netă (2018): 35.233.132 euro
Director general: Bogdan Tache

Imprimeria Arta Grafică
Tipografie ofset cu capital francez
Specializată în tipărirea lucrărilor 

editoriale și a agendelor
Sefiu: București (B-dul Metalurgiei)

Anul înființării: 1925 (privatizată în 1992)
Număr mediu de angajați: 159

Cifră de afaceri netă (2018): cca 
10.213.920 euro

Președinte-director general: Christian 
Derveloy

Director executiv: Gabriela Petrea



Școala profesională în sistem dual
Domeniul TEHNICI POLIGRAFICE

calificarea Legător - 42 locuri

De ce LEGĂTOR ?

Pentru că vei începe o carieră de 
succes în industria tipografică!

Și de ce nu, pentru că este una din 
cele mai vechi și nobile ocupații!

Contract de angajare la partenerul de
practică după absolvirea școlii.



Școala profesională în sistem dual
Domeniul TEHNICI POLIGRAFICE

calificarea Tipăritor offset - 14 locuri

Tipărirea offset este procedeul prin
care imaginea este transferată pe
suportul de tipărire cu ajutorul
unui cilindru intermediar, care
preia cerneala de pe placa
tipografică şi o transferă pe
suport.

Informatica și automatizarea au transformat
munca tipografilor într-o ocupație care se
concentrează pe controlul computerizat al
utilajelor de tipărire și finisare.



Școala vă așteaptă
cu porțile deschise !!!

Liceul Tehnologic  „Dragomir Hurmuzescu”
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