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RÂMNICU VÂLCEA 

Campus pentru şcoli profesion-

ale cu predare în limba ger-

mană, la Râmnicu Vâlcea 

 Un modern campus cu şcoli profe-

sionale, cu predare în limba română şi ger-

mană, este proiectul Primăriei Râmnicu 

Vâlcea, pentru Liceul Tehnologic Magheru. 

 Edilul Râmnicului, 

Mircia Gutău, a susţinut vineri, 

într-o conferinţă de presă, că 

nemţii sunt interesaţi ca după 

Sibiu şi Braşov, la Râmnicu 

Vâlcea să fie realizat acest cam-

pus modern în care tinerii să înveţe meserii. 

 „M-am interesat la ADR Craiova şi 

acolo am aflat că se alocă fonduri europene 

pentru finanţarea de campusuri şcolare, de 

meserii. Ambasadorul României din Germa-

nia a purtat mai multe discuţii cu firme nem-

ţeşti care sunt interesate de a investi în edu-

caţia tehnică din România şi, după Braşov şi 

Sibiu, Râmnicu Vâlcea ar fi opţiune. Am de-

clarat că sunt foarte deschis la aşa ceva, iar 

zona Liceului General Magheru este foarte 

generoasă pentru un astfel de proiect”, a decla-

rat Gutău.  

 

            (Râmnicu Vâlcea Week, 23 decembrie 2016) 



Filiera tehnologică, domeniul MECANIC 

SUDOR 

AVANTAJE 

 Angajarea la agenții economici care au cerut 
calificarea în această meserie: 

 SC VILMAR SA 

 SC PRELCET SA 

 SC SISTEM PLAST SA 

 SC DACOS SRL 

 SC FLAMIV COMPANY SRL 

 SC TOPZONE SRL 

 Vei beneficia , prin intermediul unui program 
național de susținere a învãțãmântului profesion-

al, de o bursã de studiu lunarã în cuantum de 200 
LEI; 

 Vei primi gratuit 
echipament de lucru 
și de protecție; 

 Cazare gratuită în 
cãminul internat al 
liceului. 

 
VIITOR 

 Angajare la acești agenți economici sau angajare în 
afara ţării cu salarii foarte atractive; 

 Realizarea propriei afaceri în domeniu; 

 Pe parcursul vacanțelor, după încheierea stagiului 

de practică, vei putea continua să lucrezi la agentul 

economic; 

 Agenții economici îi vor susține pe cei mai buni 

dintre elevi prin burse suplimentare de practică; 

 Continuarea studiilor liceale la zi sau seral, până la 
calificarea de Maistru mecanic în cadrul liceului 
nostru;  

 După bacalaureat, continuarea studiilor     la o 
facultate tehnică. 

 

Filiera tehnologică, domeniul MECANIC 

TINICHIGIU VOPSITOR AUTO 

AVANTAJE 

 Şcoala de şoferi categoria  B  oferită gratuit, folo-
sind autoturismul  şcolii; 

 Vei beneficia , prin intermediul unui program 
național de susținere a învãțãmântului profesional, 

de o bursã de studiu lunarã în cuantum de 200 LEI; 

 Cazare gratuitã în cãminul internat al liceului; 

 Angajarea la  agenții economici:   
 

 SC NURVIL SRL          
(VOLKSWAGEN & AUDI) 

 SC DACOS SRL 

 SC YRERAY TESTĂRI AUTO SRL  

 SC TRANSMONTANA SA  

 SC OBADĂTRANS SRL 
 

VIITOR 

 Angajare la un service în Romania sau în afara ţării; 

 Realizarea propriei afaceri în domeniul service-ului  
auto; 

 Continuarea studiilor liceale la zi sau seral, până la 
calificarea de Maistru mecanic în cadrul liceului nos-
tru;  

 După bacalaureat, continuarea perfecţionării la o 
facultate tehnică. 

 

Liceul Tehnologic „General Magheru” Rm. Vâlcea 

Filiera tehnologică, domeniul ELECTRIC 

ELECTRICIAN DE JOASĂ TENSIUNE 

AVANTAJE 

 

 Angajarea  la 
agenții economici 
care au cerut 
ca l i f icar ea  în 
această meserie: 

 
 

 

 SC STAR ELECTRO SRL 

 SC SISTEM PLAST SA 

 SC VALLON SRL 
 

 Vei beneficia, prin intermediul unui program național 
de susținere a învãțãmântului profesional, de o bursã 

de studiu lunarã în cuantum de 200 LEI; 

 Cazare gratuitã în cãminul internat al liceului; 
 
VIITOR 

 Angajare la acești agenți economici sau angajare în 
afara ţării cu salarii foarte atractive; 

 Realizarea propriei afaceri în domeniu; 

 Pe parcursul vacanțelor, după încheierea stagiului de 

practică, vei putea continua să lucrezi la agentul eco-

nomic; 

 Agenții economici îi vor susține pe cei mai buni dintre 

elevi prin burse suplimentare de practică; 

 Continuarea studiilor liceale la zi sau seral, până la 
calificarea Tehnician electronist echipamente de auto-
matizare, studii postliceale, oferite de liceul nostru; 

 După bacalaureat, continuarea perfecţionării    la o 
facultate tehnică. 


