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Hai să construim împreună 

viitorul!  Fii azi elev la Liceul 

Tehnologic deVest.  Mâine vei avea 

o viață mai bună!

DE CE NOI?

• Locația noastră este în 

apropierede  Gara de Nord și 

Autogară;

• Cazare și masă în internatul

școlii;

• Navetă decontată;

• Pregătire practică în 

companiide  top;

• Proiecte Erasmus+ în afara 

țării;

• Burse profesionale;

• Specializări căutate și bine 

plătite de  către angajatori.

http://www.ctvtm.ro/


Motto

„Meseria e brăţară de aur” spune o vorbă din bătrâni care este 

foarte actuală, dacă ne gândim cât de greu este să găsim un 

meseriaş bun, priceput şi onest care să ne ajute să ne renovăm

apartamentul, să schimbăm tâmplăria, să schimbăm obiectele 

sanitare sau instalația electrică.





▪ S.C. Dosetimpex S.R.L.

▪ BT Consulting SRL

▪ SC Capabil SRL

▪ PHOENIX CONSTRUCȚII

▪ Fundația Serviciilor Sociale Bethany

▪ BOREALIS INSTAL SRL

▪ BOREALIS FMU CONSTRUCT SRL

▪ Asociația de Sprijin a Colegiului Tehnic de Vest

COLABORATORI, AGENȚI 

ECONOMICI



Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze

Instalatorul instalații tehnico-sanitare și de gaze: măsoară, taie, pozează, îmbină 

conducte, realizează treceri prin ziduri și planșee pentru conducte, montează conducte, utilaje, 

accesorii. De asemenea, pune în funcțiune instalații pentru sisteme de apă, gaz, drenaj, sisteme de 

canalizare, echipamente hidraulice și pneumatice pe baza interpretării planurilor specifice.

Ocupațiile COR*(Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv 

codurile COR:

-712609: Instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze

-712602: Instalator apă canal

-313203: Operator circuite rețea apă

-814208: Operator sudare țevi și fitinguri din polietilenă de înaltă densitate PEHD

Notă: Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care 

dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel 

inferior, în funcție de decizia angajatorului.





Tehnician desenator pentru construcții și instalații

Tehnicianul desenator pentru construcții și instalații realizează măsurători, schițe, desene 

tehnice la scară pe baza schițelor, măsurătorilor și a altor date. Realizează calcule pe baza schițelor, 

măsurătorilor și a desenelor tehnice la scară în scopul întocmirii documentației tehnico economice.

Ocupațiile COR*(Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv 

codurile COR:

-311207: Tehnician proiectant în construcții

-311801: Desenator tehnic

Notă: Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care 

dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel 

inferior, în funcție de decizia angajatorului.





Tehnician designer mobilă și amenajări interioare

Această calificare asigură dobândirea de deprinderi și abilități cu privire la: proiectarea și 

întocmirea documentației tehnice de execuție pentru produse de mobilier, cu utilizarea 

calculatorului; asigurarea integrării esteticii și utilizarea stilurilor de mobilier la realizarea 

produselor de mobilier; organizarea funcțională și estetică a interioarelor; realizarea de variante de 

mobilare a interioarelor, asumându-și resposabilitățile și rolurile care îi revin în echipă, 

dezvoltându-și capacitatea de a lua decizii și de a rezolva probleme specifice atelierului de 

producție, consolându-și atitudini de corectitudine, respect, colaborare și comunicare.

Ocupațiile COR*(Clasificarea Ocupațiilor din România) ce pot fi practicate, inclusiv 

codurile COR:

-314301: Tehnician în industrializarea lemnului

-314302: Tehnician proiectant industrializarea lemnului

Notă: Lista ocupațiilor COR care pot fi practicate este dată cu titlu de exemplu. Absolvenții care 

dobândesc această calificare pot practica și alte ocupații din domeniu, de același nivel sau de nivel 

inferior, în funcție de decizia angajatorului.



Practica respectabilă se naște dintr-o 

teorie pe măsură

Sunt prezentate în continuare câteva imagini 

cu elevi din școala noastră din perioada acestora 

de practică

Notă: Privind protecţia persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal, elevii au fața blurată.













Dragi elevi, ai claselor a VIII-a:

Vă așteptăm cu brațele deschise la Liceul 

Tehnologic de Vest Timișoara

Adresa: Bulevardul Regele Carol I, nr.11  

Cod. 300172Timișoara

Telefon: 0256 493 026  

Fax: 0256/493026

Site: http://www.ctvtm.ro

http://www.ctvtm.ro/

