
„Tu ce vrei să devii 
când o să fii mare?”

Poți alege drumul către un viitor strălucit 
alături de TURBOMECANICA 

din clasa a VIII-a

TURBOMECANICA, furnizor de motoare 
pentru AVIOANE și ELICOPTERE, a înființat 
clase de învățământ profesional dual în 
colaborare cu următoarele instituții de învățământ:

HAI SĂ NE CUNOAȘTEM ȘI 
SĂ ÎNVĂȚĂM ÎMPREUNĂ!

Pentru informații 
suplimentare: 

www.liceulbratianu.ro
www.hcoanda.ro
www.golescu.ctmr.ro
www.ctcarol.ro

Pentru informații legate de cariera ta în 
TURBOMECANICA:

Website: www.turbomecanica.ro 
Telefon: 021.434.32.06/ 021.434.37.55
E-mail: o�ce@turbomecanica.ro 

Înscrierea se realizează la secretariatele 
colegiilor pe baza fișei de înscriere în 

învățământul dual de stat, solicitată 
de tine la secretariatele unității de 

învățământ gimnazial, unde ai 
studiat în clasele V-VIII.

• 16 locuri în clasa de „Operator maşini cu 
comandă numerică” la Colegiul Tehnic 
„Dinicu Golescu”;

• 16 locuri în clasa de „Mecanic aeronave” la 
Colegiul Tehnic „Henri Coandă”;

• 20 locuri în clasa de „Mecanic de mecanică 
fină” la Liceul Tehnologic „Ion I. C. 
Brătianu”;

• 14 locuri în clasa de 
„Frezor-rabotor-mortezor” la Liceul 

Tehnologic „Ion I. C. Brătianu”;

• 16 locuri în clasa de „Strungar” la 
Colegiul Tehnic „Carol I”.



SUPLIMENTAR:

Statul oferă o bursă de 200 lei
/lună, timp de 3 ani, în perioada 
școlarizării, în condițiile legii.

Învață o meserie cu susținerea noastră!
Noi îți deschidem noi orizonturi și te pregătim 
să devii specialistul de mâine!

•  Asigurarea unei burse de 800 lei/lună, în condiții de promovabilitate 
și prezență 100%, pe parcursul celor 3 ani de studiu;

• Bursă de merit pentru elevii cu medii peste 8, în valoare de 300 lei;

•  Asigurarea plății transportului unui drum acasă pe trimestru pentru elevii din 
provincie;

•  Cazare gratuită și o masă caldă pentru elevii din provincie, pe parcursul celor 3 ani 
de studiu, asigurate de Colegiile „Dinicu Golescu”, „Henri Coandă” și Liceul 

Tehnologic „Ion I. C. Brătianu”; 

•  Asigurarea plății transportului cu mijloacele de transport în comun și 
o masă caldă, pe perioada efectuării stagiului de practică în 

Turbomecanica;
 

•  Angajarea absolvenților în Turbomecanica, o 
promisiune reală.

Elevii înscriși în aceste 
clase beneficiază din 
partea TURBOMECANICA 
de următoarea ofertă:


