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Înscrie-te în clasa a IX-a și 

Învaţă o meserie alături de noi!

Alătură-te și tu celor peste 100 de elevi ai Claselor Continental  

în sistem de învăţământ școlar dual! 

Liceul Tehnologic
“Independenţa”, Sibiu

Colegiul Tehnic
Energetic, Sibiu

Liceul Tehnologic “Independenţa”

       Electronist Aparate și Echipamente 

      
       Electromecanic Utilaje și Instalaţii Industriale   

Colegiul Tehnic Energetic 

         Electronist Aparate și Echipamente     

30
locuri

30
locuri

30
locuri

90
locuri disponibile  

în Clasele  
Continental
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Înscrie-te în Clasa a IX-a la, în Sibiu, la 
Liceul Tehnologic ” Independenţa” sau  
Colegiul Tehnic Energetic - Clasele Continental

Ai absolvit clasa a VIII-a și ești pasionat  de electronică sau 
electromecanică?

Liceul Tehnologic „Independenţa” și Colegiul Tehnic Energetic 
din Sibiu, în parteneriat cu Continental Automotive Systems 
Sibiu, te invită să te înscrii în clasele a IX-a Continental. 

Liceul Tehnologic „Independenţa”  
– Electronist Aparate și Echipamente - 30 locuri 
– Electromecanic Utilaje și Instalaţii Industriale  - 30 locuri  
Colegiul Tehnic Energetic  
- Electronist Aparate și Echipamente – 30 locuri

Este o formă de învăţământ, reglementată 

de Ministerul Educaţiei care oferă 

posibilitatea elevilor absolvenţi de clasa a 

VIII-a de a obţine o calificare profesională în 

domeniul tehnic.

OUG 94/2014 defineşte învăţământul 

profesional dual astfel:

(4) „Învăţământul dual este o formă de 

organizare a învăţământului profesional, 

care se desfăşoară pe bază de contract de 

muncă şi combină pregătirea profesională 

ce se organizează de un operator 

economic, cu pregătirea organizată 

în cadrul unei unităţi de învăţământ. 

Responsabilitatea privind organizarea şi 

funcţionarea este partajată între operatorul 

economic şi unitatea de învăţământ.”

Ce este sistemul de învăţământ profesional dual?

Informaţii                Generale
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Orele de practică se desfășoară în cadrul 

companiei Continental

Acces la cele mai noi tehnologii din 

industria auto

Deschidere către o calificare în  domeniul  

producţiei componentelor auto și un 

viitor în domeniul tehnic.

Consolidarea cunoştinţelor practice în 

mediul real de muncă, oferit în cadrul 

companiei Continental

Cum se desfășoară?

Durata școlarizării este de 3 ani și se 
desfășoară astfel:
Clasa a IX-a: 
80% Teorie           20% Practică

Clasa a X-a:
50% Teorie           50% Practică

Clasa a XI-a:
50%  Teorie           50%  Practică

Diplomă de Absolvire în  
Electronică / Electromecanică

Care sunt avantajele  
învăţământului profesional dual?

Informaţii                Generale

Ce vei învăţa?

noţiuni de electronică și electromecanică, 
care stau la baza funcţionării 
autoturismelor

despre noile tehnologii din industria 
automotive, folosite pentru realizarea 
componentelor electronice

cum se produc modulele electronice 
cu diferite funcţionalităţi: comanda 
geamurilor, a scaunelor, module de 
parcare asistată sau autonomă, module 
de frânare automată etc



CONTINENTAL - FABRICA ÎN HALATE ALBE
PRODUCĂTOR DE COMPONENTE ELECTRONICE PENTRU INDUSTRIA AUTO

4

Înscrie-te în Clasa a IX-a la, în Sibiu, la 
Liceul Tehnologic ” Independenţa” sau  
Colegiul Tehnic Energetic - Clasele Continental

Liceul Tehnologic “Independenţa” Sibiu reprezintă o identitate 
bine definită în învăţământul sibian fiind cea mai mare unitate 
şcolară preuniversitară, din judeţul Sibiu care pregătește tineri în 
domeniul tehnic și al serviciilor.

Şcoala a pregătit de-a lungul timpului elevi, în special, în 
meseriile din domeniul mecanic, atât pentru Sibiu cât şi pentru 
alte zone ale ţării, răspunzând „comenzilor” sociale ale anilor 
respectivi. 

Clasa a IX-a Continental:  
Electronist Aparate și Echipamente - 30 locuri 
Clasa a IX-a Continental:  
Electromecanic Utilaje și Instalaţii Industriale  - 30 locuri

Liceul Tehnologic
“Independenţa”, Sibiu

Despre noi

Colegiul Tehnic Energetic din Sibiu este o instituţie în care s-au 
îmbinat cu succes cultura tehnică cu cea umanistă, având la 
dispoziţie o bază materială corespunzătoare. Profilele educaţionale 
ale şcolii au fost adaptate în mod constant nevoilor elevilor, 
comunităţii locale și companiilor, ţinând cont în permanenţă de 
evoluţia pieţei muncii. Sunt clase în care se studiază limba germană 
și limba engleză intensiv. Colegiul Tehnic Energetic este centru

acreditat ECDL (cel mai răspândit program de certificare a competenţelor digitale recunoscut la nivel 
internaţional în peste 100 de ţări) și centru DSD (Deutsches Sprachdiplom).

Prin echipament, personal şi performanţă, şcoala a devenit o importantă instituţie de învăţământ 
preuniversitar în domeniul electric și electronic în judeţ, în acelaşi timp fiind capabilă de competiţie în 
domeniul informaticii, ca urmare a unui proces continuu de dezvoltare şi actualizare a echipamentelor 
și de pregătire a cadrelor didactice. De-a lungul anilor, elevii au obţinut premii la olimpiadele cu profil 
tehnic și teoretic, concursuri naţionale şi internaţionale, concursuri profesionale, concursuri regionale şi 
locale. Școala dezvoltă parteneriate şi colaborări cu mai multe școli și universităţi din ţară și din Europa, 
cât și cu autorităţile locale.

Clasa a IX-a Continental: Electronist Aparate și Echipamente – 30 locuri

Colegiul Tehnic Energetic, Sibiu
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Continental, cel mai mare angajator din Sibiu, este o companie 
germană de tradiţie care dezvoltă tehnologie pentru industria 
automotive, aici fiind fabricate anual peste 33 de milioane de  
produse pentru industria auto.

Printre produsele dezvoltate, testate și fabricate se numără sistemele 
inteligente de frânare, sisteme de asistare la condus sau pedala de 
acceleraţie care limitează viteza în cazul detectării unui obstacol. 
Continental Sibiu are aproximativ 4.000 de angajaţi, impreună, ei 
combină cunoștinţele în dezvoltare cu experienţa în procesele de 
producţie.

La  Sibiu, Continental este implicată în dezvoltarea sistemului de 
învăţământ profesional dual din 2018. În vara anului 2021, Continental 
Sibiu a angajat primii absolvenţi ai Școlii Profesionale în sistem dual. 
29 de absolvenţi au intrat în companie pe poziţii de operatori și 
tehnicieni, fiind prima generaţie de absolvenţi care și-a început cariera 
în cadrul sediului din Sibiu. Cei 29 de absolvenţi aplică acum noţiunile 
studiate în timpul liceului în sectorul producţiei componentelor 
electronice pentru industria auto.

Despre noi Cel mai mare angajator din Sibiu  
sprijină învăţământul profesional în sistem dual
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Înscrie-te în Clasa a IX-a la, în Sibiu, la 
Liceul Tehnologic ” Independenţa” sau  
Colegiul Tehnic Energetic - Clasele Continental

Dacă vei deveni elev la 
Liceul Tehnologic,
“Independenţa” Sibiu 
sau Colegiul Tehnic  
Energetic, Clasa  
Continental,
vei beneficia de:

Fiind o companie cu tradiţie și 

viziune germană, care acordă 

o deosebită atenţie calităţii și 

standardelor, Continental  Sibiu îţi 

oferă un pachet de beneficii la cel 

mai înalt nivel.

Bursă lunară de 500 RON:  
- 200 RON din partea statului  
- 300 RON din partea companiei 
Continental

Burse de merit asigurate de compania 
Continental, în funcţie de rezultatele 
școlare și implicarea în activităţile 
practice

Burse de merit / studiu acordate de 
Consiliul Local Sibiu

Transport asigurat integral de la 
domiciliu (din Sibiu sau din afara Sibiului) 

Cazare gratuită 

Masă gratuită în cantina Continental, 
pe perioadele de practică în companie

Echipament de lucru

Calificarea tehnică în cele mai căutate 
domenii de pe piaţa muncii

Experienţă practică privind producţia 
de serie în domeniul electronicii şi 
electromecanicii aplicate în 
industria auto

Loc de muncă asigurat la 
Continental, oferit imediat dupa 
absolvirea clasei a XI-a - În funcţie de 
rezultatele școlare și competenţele 
dobândite pe parcursul perioadei 
practice, la absolvire, se va oferi 
postul de Operator Linie Producţie 
sau Tehnician Electromecanic / 
Electronist, cu susţinerea continuării 
calificării prin intermediul cursului 
de Electromecanică / Electronică în 
Technical Academy Continental și/sau 
continuării studiilor la liceul seral.

Beneficiile tale
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Înscrie-te acum în clasele Continental,  
învăţământ profesional dual!  

În funcţie de opţiunile tale, te vei prezenta în Sibiu, la Liceul Tehnologic 
„Independenţa” sau la Colegiul Tehnic Energetic cu Fișa de Înscriere în 
Învăţământ Dual în:

4 - 8 iulie 2022, prima etapă de înscrieri
26 - 28 Iulie 2022, a doua etapă de înscrieri

 

 Înscrierile se fac la sediile:

Detalii la:          4000  |  scoala.duala@continental-corporation.com*

Detalii înscriere

Liceul Tehnologic „Independenţa” Sibiu
Strada Gladiolelor nr. 2, Sibiu 550109

0269.221.806  
www.ltindependentasibiu.ro                                                                                               

Colegiul Tehnic Energetic Sibiu 
Strada  Electricienilor nr. 1, Sibiu 550311

0269.244.351   
www.energeticsibiu.ro                                                                                               
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Înscrie-te în Clasa a IX-a la, în Sibiu, la 
Liceul Tehnologic ” Independenţa” sau  
Colegiul Tehnic Energetic - Clasele Continental

După absolvirea 
clasei a XI - a  
poţi deveni Operator  
sau Tehnician la  
Continental Sibiu 
în cea mai mare Hală 
de Producţie 
și te vei ocupa de asamblarea 
componentelor electronice pe 
linia de producţie.

Noi iţi oferim:

Salariu atractiv și sistem de bonusare bazat pe performanţă;

Suntem singura companie din Sibiu care, în semn de apreciere pentru angajaţii săi, 
plătește toată munca de noapte cu un spor de 50%;

Plata orelor suplimentare (200% pe timp de zi; 250% pe timp de noapte + weekend);

Majorări salariale anuale în funcţie de performanţă;

Tichete de masă;

Perspective de calificare profesională și dezvoltare la locul de muncă;

Asigurare medicală privată cu stomatologie inclusă;

Cantină cu program non-stop în incinta fabricii, compania subvenţionând 50 % din 
costul mesei;

Avantaje și reduceri la achiziţia de locuinţe, agenţii imobiliare, restauranate, săli de 
sport, anvelope Continental, servicii bancare, etc;

Oportunităţi
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Contract învăţământ profesional dual

Acest contract se semnează dupa afișarea rezultatelor pentru a garanta elevului 
oferta Continental. El este valabil doar odata cu începerea școlii, în septembrie 2022





Contract învăţământ profesional dual



Angajament Continental
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Înscrie-te în Clasa a IX-a la, în Sibiu, la 
Liceul Tehnologic ” Independenţa” sau  
Colegiul Tehnic Energetic - Clasele Continental

Sunt elevă la Liceul Tehnologic „Independenţa”, Sibiu, în clasa Continental, în  
sistem de învăţământ profesional dual. După terminarea celor 3 ani de  
învăţământ dual suntem direct specializaţi, iar asta m-a atras cel mai mult la 
această formă de învăţământ. În timpul școlii facem multă practică, iar asta face 
ca materia să fie mai ușor de parcurs și de învăţat. Se ia pas cu pas.”

Casiana Găvozdea 
Elevă în Clasa Continental

Cei 3 ani de practică s-au desfășurat frumos și am 
învăţat foarte multe lucruri noi. Mi-a plăcut să fiu 
implicat în zona de Producţie și sunt încântat că la 
finalul acestor ani de studii mi-am găsit un loc de 
muncă bine plătit și de viitor, aici în interiorul fabricii 
Continental

Gabriel Prodea
Absolvent al Clasei Continental

Sunt liniştită când mă gândesc la viitorul copilului meu. 
Acesta a învăţat o meserie şi la finalul studiilor a avut 
locul de muncă asigurat, la Continental Sibiu.”

Elena Balacescu
Mama elev Clasa Continental
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Elena Balacescu
Mama elev Clasa Continental

Mirela Hanea
Director Liceul Tehnologic “Independenţa”, Sibiu

Extinderea proiectului de școală duală și la Colegiul Tehnic Energetic a venit firesc, în urma 
unei fructuoase colaborări avute de-a lungul anilor cu Continental. Parteneriatul are în spate 
un lung istoric, activităţi comune și o foarte bună relaţie profesională între reprezentanţii 
Continental Sibiu și cadrele didactice. În anul școlar 2022-2023 vom inaugura prima Clasă 
Continental de învăţământ profesional dual, specializarea „Electronist Aparate și  
Echipamente” în cadrul Colegiului Tehnic Energetic. Avem speranţa că această colaborare 
va fi în interesul dezvoltării profesionale a elevilor și asigurarea unui loc de muncă la  
Continental Sibiu după terminarea studiilor. Suntem convinși că odată cu înfiinţarea primei 
clase în sistem dual, Continental va diversifica și consolida colaborarea cu liceul nostru.

Liceul Tehnologic „Independenţa” a fost primul liceu din judeţul Sibiu care a dezvoltat 
un proiect pilot pe sistemul de învăţământ profesional dual. Implicarea noastră în acest 
sistem de învăţământ a fost și este o prioritate, deoarece oferă șansa elevilor înscriși de a-și 
consolida cunoștinţele practice într-un mediu real de muncă, oferit de companiile alături de 
care avem parteneriate.

 De asemenea, acest tip de învăţământ are foarte multe avantaje pentru elevii școlii noastre, 
oferindu-le în mod cert o șansă de a învăţa o meserie, de a avea un viitor asigurat și de a 
lucra alături de cei mai mari angajatori din Sibiu. 

În acest moment avem peste 100 elevi în Clasele Continental cu specializările 
Electromecanică sau Electronică, iar pentru anul școlar 2022-2023 ne-am propus să 
continuăm cu încă 60 de locuri pentru elevii clasei a IX-a, în două noi Clase Continental.”

Sorin Dan Volosciuc
Director Colegiul Tehnic Energetic Sibiu



Contract Școală Duală
Liceul Tehnologic

“Independenţa”, Sibiu
Colegiul Tehnic
Energetic, Sibiu

Mai multe detalii la: 

        4000  
scoala.duala@continental-corporation.com

*

Liceul Tehnologic “Independenţa”

0269.221.806

www.ltindependentasibiu.ro

Colegiul Tehnic Energetic 

0269.244.351

www.energeticsibiu.ro


