
Sună la 0758 026 111 / 0743 654 113 / 0749 692 206 și unul
dintre colegii noștri de la ENGIE Romania te va ajuta cu
răspunsurile de care ai nevoie pentru înscrierea în proiect
și multe altele (oferta educațională, persoanele responsabile 
cu înscrierea, condițiile oferite, informații despre companiile
partenere ENGIE Romania, modalitatea de selecție
a candidaților etc.).      

De asemenea, poți veni împreună cu părinții sau tutorii tăi la
Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” sau poți suna la 0236 471 119
și poți cere mai multe informații despre oferta educațională 
a ENGIE Romania.   

Nu uita!  Discută cu cei apropiați despre ce studii dorești să
urmezi în anii următori, despre domeniile care te pasionează
și despre meseria pe care o crezi potrivită pentru tine.  

Apelează la secretariatul școlii tale pentru a completa fișa
de înscriere în cadrul programului ENGIE desfășurat la 
Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” și depune-o la colegiu 
pentru proba de selecție în clasele de ,,Instalator instalații 
tehnico-sanitare și de gaze'' în sistem de învățământ dual.    

Important:

Îți poți desfășura activitatea de practică în 
timpul celor 3 ani de studii, în cadrul celor 
două filiale ENGIE România: Distrigaz Sud 
Rețele și ENGIE Servicii.

Important:

Depunerea fișei de înscriere la Liceul Tehnologic
“Anghel Saligny” este obligatorie! 

Important:

Asigură-te că ai completat corect datele din
formular, acestea vor fi folosite pentru a lua
legătura cu tine și pentru a comunica până
la momentul înscrierii la Liceul Tehnologic 
“Anghel Saligny”. 

Dacă ești convins, completează formularul de preînscriere,
predă-l reprezentanților ENGIE Romania și vei fi cu un pas 
mai aproape de meseria ta.  

Descoperă mai multe despre program
și ia o decizie împreună cu cei apropiați

Completează formularul de preînscriere
în perioada 4 mai-30 iunie 2021

Înscrie-te la Liceul Tehnologic “Anghel Saligny”
în perioada 5-8 iulie 2021
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probă preselecție

Validare
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Vino la Liceul Tehnologic 
“Anghel Saligny” și înscrie-te!

1 2 

Perioada
de preînscriere

Perioada de informare

Înscrieri: 5 iulie - 8 iulie

clarisa.rosianu@engie.com

0758 026 111

0743 654 113

0749 692 206

Energie pentru meseria mea

Învățământ profesional de stat
în sistem dual derulat de

ENGIE Romania, prin filialele sale 
Distrigaz Sud Rețele și ENGIE Servicii, 

în parteneriat cu Liceul Tehnologic
“Anghel Saligny” Galați

Anul școlar 2021 - 2022

Calificarea: Instalator Instalații
Tehnico-Sanitare și de Gaze



Cum îți poți da seama
că ți se potrivește o școală de meserii?

O meserie, oricare ar fi ea, reprezintă o decizie, o alegere pe
care o iei în legătură cu viitorul tău și cu planurile tale, iar ca
să o poți practica cu pasiune, e important să fii sincer cu tine.  

Dacă răspunsul tău este ,,da'', te invităm să stăm de vorbă în
detaliu despre ceea ce presupune să înveți o meserie de la
specialiștii noștri, de la profesorii din liceu și, mai ales, din
experiența practică pe care o vei dobândi în atelierele noastre
în cei 3 ani de studiu.    

Ține minte:

Oricine are un dar, un talent de a face ceva
atât de bine încât să poată deveni cel mai
bun în domeniul său.  

Ia-ți timpul necesar și gândește-te la aceste întrebări
menite să te ajute.

Chiar dacă răspunsul inițial e mai degrabă ,,nu'', vestea bună
este că nu ai motive de îngrijorare. Încă ai suficient timp să
descoperi ceea ce ți se potrivește cu adevărat.   

Adresează-ți câteva întrebări simple:

Un prim pas poate fi evaluarea sinceră
și obiectivă a propriei persoane.

Am înclinații tehnice?

Îmi place să meșteresc?

Sunt îndemânatic?

Distribuție
de gaze
naturale

Distrigaz Sud
Rețele

Furnizare de
gaze naturale și
energie
electrică

ENGIE Romania

Servicii
energetice

ENGIE Servicii &
ENGIE Building
Solutions

1,9 milioane clienți

4.000 angajați 

nr. 1 în distribuția de gaze naturale 

Beneficii  ∙ Bursă lunară 
în valoare de 200 de lei,
acordată de statul român;  

∙ Bursă lunară 
în valoare de 500 de lei,
acordată de ENGIE;  

∙ Bursă lunară de merit 
în valoare de 200 de lei,
în funcție de rezultatele școlare,
acordată de ENGIE;   

∙ Supliment financiar pentru transport sau
cazare în regim de semi-internat,

∙ Masa de prânz pe durata practicii,
asigurată de ENGIE;

∙ Condiții excelente de pregătire practică;

∙ Obținerea unei calificări și oportunitatea 
   de angajare în cadrul companiilor 
   din Grupul ENGIE.

 

în limita a 150 lei/lună;


