


» Colegiul Tehnic Energetic este singura școală din 
București care pregătește specialiști în domeniul 
energetic.

» Sub această denumire este cunoscut din anul 
2001, dar are o lungă istorie, fiind înființat în 
anul 1910 sub numele de “Școala de arte și 
Meserii”.



Proiectul individual 

poate fi acordat cu cel 

social prin intermediul 

școlii și al familiei





Plan de şcolarizare învățământ profesional 

dual 2021-2022

 Şcoală profesională Dual—a IX-
a, curs de Zi, domeniul Electric, 

Calificări: 

 Electrician exploatare centrale, 
stații și rețele electrice — 15 
locuri

 Electrician exploatare joasă 
tensiune — 15 locuri

Agenți economici:

 E-Distributie Muntenia

 STRABAG 

 AUROCON ROMÂNIA

 ALPLA PLAST

 BUILDING SUPPORT



 Săli de clasă: 20

 Laboratoare : 14 
- 8 cu dotare prin program PHARE

- 6 de cultură generală și de specialitate

 Cabinete școlare: 3
- cultură generală 

- de specialitate 

 Ateliere școală: 10

 Cabinet medical

 Sala de sport cu o suprafață de 300 m2

 Biblioteca cu peste 30.000 volume

 Aparatură de laborator, tehnică modernă, echipament 
informatic pentru procesul didactic, acces Internet.

DOTAREA ȘCOLII



POLIGON INSTRUIRE PRACTICĂ



SALĂ DE CURS



LABORATOR MASURARI ELECTRICE



LABORATOR INSTALAŢII ELECTRICE



LABORATOR MAŞINI ELECTRICE



ATELIERE
INSTRUIRE PRACTICA



ACTIVITATE CU AGENTUL ECONOMIC PARTENER



LABORATOR INFORMATICĂ





CABINET BIOLOGIE



SALA DE SPORT



CABINET STOMATOLOGIE 



CABINET MEDICAL



;

;



Asigurarea eficientă a pazei și securității unității școlare prin 
prezența unui sistem de monitorizare a incintei unității școlare.



“Şcoala trebuie să fie un spaţiu privilegiat, al securităţii, liber de 
conflicte şi de manifestări ale violenţei societale.”



ACTIVITATI 
EXTRASCOLARE







Proiecte europene

Proiect școlar Comenius:

 ”învatarea în comun” despre subiecte relevante ale procesului de unificare si a cetățeniei
europene;

 grupuri de elevi din țări diferite și de la școli diferite investighează câte o temă din proiect; 

 elevii “seniori” prezintă rezultatele muncii lor elevilor “juniori”.



SCHNEIDER ELECTRIC
Parteneriat





Excursii la munte



» “HIDROELECTRICA VIITORULUI” este un 
Program Național de responsabilitate socială, 
organizat de Hidroelectrica în parteneriat cu 

Ministerul Educației Naționale.



COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC
București
Adresa: Aleea Podul Giurgiului, nr. 5, sector 5
Cod poştal: 40207
Telefon/fax: 0214500630
E-mail: energetic_bucuresti @yahoo.com
http://colegiulenergeticbucuresti.ro/

Mijloace de transport: 

» autobuzul 323 (stația Toporași)

» tramvaie:7, 25 (statia Toporași sau Drumul Găzarului)

» Metrou: Stația Eroii Revoluției

http://colegiulenergeticbucuresti.ro/

