
Adresă: B-dul Basarabia nr. 256,sector 3, București 

Telefon/Fax:  0212560083/0212560075 

Email: liceul.dragomir.hurmuzescu@s3.ismb.ro 

Web: https://liceulhurmuzescu.invatamantsector3.ro 

      Mijloace de transport: 

Metrou M1: Republica  

Tramvaie: 36, 46 

Autobuze: 103, R406, R407, R451, R452, 

R454, R457, R458, R460 



•Domeniul: 

ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC – 48 locuri 

     Calificarea: 

Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 

Oferta educațională pentru anul școlar 2021 – 2022  

200 lei 

bursă  

lunară 

B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, București 

E-mail:liceul.dragomir.hurmuzescu@s3.ismb.ro 

https://liceulhurmuzescu.invatamantsector3.ro  



Școala profesională 

Domeniul ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC 

calificarea Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist - 48 locuri 

De ce frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist ????? 

Pentru că poți 

avea propria 

afacere! 



Agentul economic 

unde elevii 

desfășoară 

practica 

profesională 

GV HAIR INTERNATIONAL SRL 
GETA VOINEA HAIR AND BEAUTY 



 Geta Voinea reprezintă stil și calitate. Succesul înregistrat în hairstyling timp 

de peste 35 de ani, i-a asigurat un nume de rezonanță în domeniu. Din 2003 Geta 

Voinea operează exclusiv sub brandul GV Hair International, cunoscut publicului 

larg sub numele Geta Voinea Hair and Beauty Salon.  

 Specialiștii cu viziune artistică ajută elevii să învețe cele mai potrivite coafuri 

și tunsori, oferind în același timp garanția folosirii produselor de calitate 

superioară, pentru a obține rezultatele dorite. 

 Artiștii nu își impun punctul de vedere, ci ajută elevii să găsească 

schimbările potrivite dorințelor lor. 

 Alături de stiliștii echipei elevii participă activ la modelarea și definirea 

stilului propriu.  

GV HAIR INTERNATIONAL SRL 
GETA VOINEA HAIR AND BEAUTY 



GV HAIR INTERNATIONAL SRL 
GETA VOINEA HAIR AND BEAUTY 



Realizările elevilor 



Realizările elevilor 



•Domeniul TEHNICI POLIGRAFICE – 36 locuri, 

calificarea: LEGĂTOR 

 

•Domeniul TEHNICI POLIGRAFICE – 12 locuri, 

calificarea: TIPĂRITOR OFFSET 

Oferta educațională pentru anul școlar 

2021 – 2022  200 lei 

bursă  

lunară 

B-dul Basarabia nr. 256, sector 3, București 

E-mail:liceul.dragomir.hurmuzescu@s3.ismb.ro 

https://liceulhurmuzescu.invatamantsector3.ro  



DISPLAY TOTAL GRUP 

 

Tipografie specializată cu capital integral 

românesc 

Specializată în producția ambalajelor 

promoționale și a displayurilor din carton 

Sediu: București (Platforma Faur) 

Anul înființării: 2003 

Număr mediu de angajați: 120 

Cifra de afaceri netă (2018): cca: 3.978.557 euro 

Director general: Marian Amzăr 

 

Agentul economic 

unde elevii 

desfășoară 

practica 

profesională 



   Școala profesională  

 Domeniul TEHNICI POLIGRAFICE 

calificarea Legător - 36 locuri 

De ce LEGĂTOR ????? 

Pentru că vei începe o carieră de 

succes în industria tipografică! 

Și de ce nu, pentru că este una din 

cele mai vechi și nobile ocupații! 

Contract de angajare la partenerul de 

practică după absolvirea școlii. 



   Școala profesională  

 Domeniul TEHNICI POLIGRAFICE 

calificarea Tipăritor offset - 12 locuri 

Tipărirea offset este procedeul prin 

care imaginea este transferată pe 

suportul de tipărire cu ajutorul 

unui cilindru intermediar, care 

preia cerneala de pe placa 

tipografică şi o transferă pe 

suport.  

Informatica și automatizarea au transformat 

munca tipografilor într-o ocupație care se 

concentrează pe controlul computerizat al 

utilajelor de tipărire și finisare. 



Școala vă așteaptă 

cu porțile deschise !!! 

Liceul Tehnologic  „Dragomir Hurmuzescu” 
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