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        A. LICEU ZI – clasa a IX-a 

1. Filiera teoretică: 

Profil Real/ Specializarea: Ştiinţe ale naturii 

 

1 clasă=  26 locuri 

Profil Uman /Specializarea:Ştiinţe sociale 1 clasă = 26 locuri 

2.Filiera vocaţională:Profil Sportiv / Instructor sportiv 1 clasă = 24 locuri 

3.Filiera tehnologică: 

Tehnic/mecanică/tehnician transporturi 

1 clasă= 24 locuri 

Tehnic/electric/tehnician electrician electronist auto 1 clasă=  24  locuri 

Servicii/turism şi alimentaţie/tehnician în hotelărie                         1 clasă=  24 locuri 

Servicii/turism şi alimentaţie/tehnician în turism 1 clasă=  24 locuri 

           B.ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL cu durata de 3 ani 

Mecanic auto  2 clase =48 locuri 

Ospătar (chelner)vânzător în unităţi de alimentaţie 0,5 clase= 12 locuri 

Bucătar 0,5 clase= 12 locuri 

        C.LICEU SERAL CLASA a XI-a 

Filiera tehnologică: 

Tehnic/Mecanică/Tehnician transporturi  

1 clasa = 28 locuri 

Tehnic/Servicii/Tehnician in turism  1 clasa = 28 locuri 

       D.POSTLICEALĂ SERAL ANUL I 

Informatica/Tehnician echipamente de calcul 2 clase = 56 locuri 

       E.ŞCOALA DE MAIŞTRI SERAL ANUL I 

Transporturi/Maistru electromecanic auto 2 clase = 56 locuri 

       F.LICEU FRECVENŢĂ REDUSĂ CLASA a IX-a 

Filiera teoretică:Profil Uman/ Specializarea-Ştiinţe sociale  2 clase = 56 locuri 

 
 

 COLEGIUL TEHNIC "IULIU MANIU" 
BUCUREŞTI 

                        Bulevardul Iuliu Maniu, nr.381-391,sector 6, Bucureşti 

      Tel./fax:0371153538/0372001976;e-mail:liceu_iuliumaniu@yahoo.com 

Web site:www.ctiuliumaniu.ro 

Mijloace de transport:Trolebus 62 (capăt de linie) 

Autobuze:137,236, R421 
 

                 Oferta educaţională  2021 – 2022 

 
 
 
                                                   
 
                                                 

                                    
                                                                 

                                    
   AVANTAJE: 

 Posibilitatea obţinerii permisului de conducere categoriile B  în 

urma absolvirii cursurilor teoretice şi practice din cadrul şcolii 

profesionale( mecanicii auto); 

Acordarea bursei  profesionale în valoare de 200 lei/luna; 

 Pregătirea practică se desfăşoară la agenţi economici cu profil 

auto si alimentatie ; 

 Internat/ cantină; 

 Programul Scoala după scoală (o masă gratuită); 

Posibilitatea de a efectua pregătire practica la service-uri auto din  

Barcelona-SPANIA sau din Praga- CEHIA, in cadrul parteneriatelor 

incheiate cu institutii de invatamant si service-uri auto de prestigiu. 

Efecturea stagiilor de pregătire practica la agenti economici din 

diferite orase din Germania ( 2 luni, salariul 600 euro/luna, toate 

cheltuielile fiind suportate de Junior Talents) – mecanic auto/ospatar 

 

 

Program gratuit  ”Școala dupa școală” susținut de Primăria 

Sector 6, prin care se oferă: 

Masa de prânz gratuită pentru toți elevii școlii  

Program de efectuare a temelor/activități extrașcolare 


