
Alege un viitor cu energie
 la puterea verde!
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EDITORIAL
Dragi elevi, 
V-ați gândit vreodată ce ați face dacă nu ați avea lumină? Cum s-ar schimba viețile voastre? Câte din activitățile
obișnuite ar dispărea sau ar deveni mult mai greu de realizat?

În fiecare zi, electricienii de pretutindeni lucrează neîntrerupt pentru ca acest lucru să nu se întâmple, iar
lumina să ajungă în casele noastre. Deși de cele mai multe ori nu îi vedem, nu știm ce ne-am face fără ei sau
fără superputerile lor. De aceea, proiectul Ucenic Electrician, pe care urmează să vi-l prezentăm în paginile
acestei broșuri, este unul de suflet pentru noi și ne dă ocazia să lucrăm cu cei mai ingenioși elevi, pentru cea
mai cool misiune: 

Atât eu, cât și colegii mei din compania Distribuție Oltenia, vă lansăm provocarea de a face parte din această
echipă de viitori specialiști din energie. Prin activități practice, ateliere de dezvoltare, concursuri sau tehnologii
performante, vom reuși împreună să îi dăm domeniului energetic un suflu nou și modern.

Am creat acest program din dorința de a sprijini elevii care sunt la început de drum în meseria de electrician,
oferindu-le cele mai bune condiții pentru a face performanță. Formăm, astfel, nu doar o echipă de
profesioniști pe care ne putem baza, ci oameni care inspiră la rândul lor, adevărate modele pentru generațiile
următoare. La finalul celor 3 ani de studiu, veți putea practica o meserie fără de care societatea nu ar putea
funcționa, iar beneficiile și satisfacția vor fi pe măsură: o sursă de venit imediat după terminarea liceului,
condiții de muncă, condiții de formare și dezvoltare profesională sau siguranța locului de muncă.

Cu ajutorul colegilor mei din Distribuție Oltenia, al Fundației Progress, al partenerilor noștri tehnici (Adrem și
Energobit) sau al partenerilor internaționali (Fundația Duke of Edinburgh), v-am pregătit în proiectul Ucenic
Electrician un model de formare complet, pe care să îl urmați cu plăcere. 

EDITORIAL

aceea de a lumina viitorul.
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Povestea Ucenic Electrician a început încă din 2016, iar în acest moment pregătim tinerii care vor deveni
viitorii noștri colegi, la clasele cu profil electric, calificarea Electrician exploatare centrale, stații și rețele
electrice de la:

Peste 300 de elevi urmează în prezent cursurile. Din luna septembrie 2022, puteți face parte și voi din familia
Ucenic Electrician!

Ce înseamnă proiectul Ucenic Electrician?

învățați lucruri practice din domeniu, descoperiți energia verde prin proiecte la care veți
lucra în echipe, vă dezvoltați abilitățile de programare și automatizare, prin lucru cu
tehnologia Arduino;

învățați lucruri pentru dezvoltarea personală: cum să lucrez în echipă, cum să mă prezint în
societate, cum să îmi scriu CV-ul, cum să gestionez diferite situații din viața mea, cum să
comunic mai bine cu ceilalți. 

La finalul acestei călătorii, veți avea la îndemână tot ce aveți nevoie pentru angajarea definitivă în cadrul
Distribuție Oltenia sau al celorlalte companii de profil. 

Liceul Tehnologic Astra din Pitești;
Liceul Energetic din Craiova;
Liceul Energetic din Târgu Jiu;
Liceul Tehnologic Nr. 1 din Alexandria;
Liceul de Transporturi Auto din Drobeta-Turnu Severin;
Liceul Tehnologic Ferdinand I din Râmnicu Vâlcea;
Liceul Tehnologic Alexe Marin din Slatina. 
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http://www.liceulastra.ro/index.php/en/
https://colegiulenergeticcraiova.ro/
https://www.facebook.com/LiceulEnergeticTarguJiu
https://www.liceul-tehnologic-nr1-alexandria.ro/
https://cttadts.wixsite.com/ltauto
http://www.gsferdinand.ro/
https://ctamslatina.ro/
https://ctamslatina.ro/


Lumea se schimbă și noi ținem negreșit pasul. De ce? Pentru că suntem obisnuiți cu performanța, iar pentru
cei mai buni nu există niciodată „prea mult”, „prea greu”, sau „nu acum”. 

Atât pentru mine, cât și pentru colegii mei care vă vor fi mentori în programul Ucenic Electrician, nu există
satisfacție mai mare decât aceea de a asigura un serviciu esențial pentru comunitate. Puteți fi chiar voi cei mai
buni în meseria aleasă și vă asigur că vă veți bucura de sfaturile celor mai experimentați specialiști în energie,
mentorii și colegii Distribuție Oltenia.

 

 
Eugen Butoarcă,

Director Executiv Distribuție Oltenia

Fiți parte din povestea noastră de succes și haideți să descifrăm împreună tainele electricității. 
Pășim împreună încrezători spre viitor, alături de voi!
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Ucenic Electrician
de la A la Z

Ucenic Electrician

Energia este sursa tuturor transformărilor din viața noastră. Energia ne luminează școala, ne încălzește casa, ne
încarcă bateriile și ne inspiră să fim mai buni.

În septembrie 2016, compania Distribuție Oltenia a lansat cu mult entuziasm prima ediție a programului
Ucenic Electrician, pentru a sprijini elevii care sunt la început de drum în această meserie. Prin activitățile din
proiect, îi încurajăm pe tineri să își descopere adevărata valoare, demonstrându-le că nu există limite în ceea
ce pot face!

Te invităm să descoperi cum arată experiența Ucenic Electrician pentru tinerii care
aleg să lumineze viitorul!

Dublăm bursa de 200 RON primită
de la stat, pe criterii de performanță,
pentru primii 5 elevi din fiecare
clasă;

Îți oferim acces la un laborator
electric modern, pentru orele de
practică, în incinta liceului; 

Vei primi toate materialele necesare
pentru a ține pasul cu inovațiile din
domeniu: tablete, manuale de
inginerie electrică și echipamente de
lucru (cască, salopetă, trusă tehnică);

Participi la ateliere de dezvoltare
personală bazate pe exerciții
interactive sau jocuri de echipă
pentru a comunica mai bine cu
ceilalți, pentru a deveni mai
încrezător și motivat;

Îți vei cunoaște viitorii colegi
participând la activități
extracurriculare, de voluntariat sau la
concursuri cu premii dedicate,
împreună cu mentorii Distribuție
Oltenia;

Ai posibilitatea de a susține un stagiu
de practică plătit, Electrician Junior.
Este primul pas spre angajare, prin
care vei continua să înveți de la cei
mai buni specialiști și vei avea acces
la o sursă de venit și un loc de
muncă, imediat după liceu;

Ai acces la oportunitățile în carieră
din cadrul companiei. Până acum,
37 dintre absolvenți au fost deja
angajați în Distribuție Oltenia sau la
companiile partenere.

Vei intra în lumea electronicii,
automatizării și programării și vei
lucra cu tehnologia Arduino în cea
mai nouă ramură a proiectului –
Clubul de Practică. La finalul ediției
I a Clubului de Practică, proiectele
reieșite au fost recompensate cu
burse tehnice și premii în valoare
de peste 12.500 EURO;
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Ce spun mentorii Distribuție Oltenia?

Am avut șansa să fac parte din echipa care s-a apucat de
lucru de la „zero“, de la amenajarea laboratorului și până la
redactarea planului de dezvoltare. Ce a urmat? Ore de
teorie predate la școală, ne-am întâlnit de sute de ori la
orele de practică, în teren, am organizat pentru ei ateliere
de dezvoltare personală, excursii, i-am luat cu noi la
concursuri, i-am ajutat să-și facă proiectele de final de an,
să parcurgă programul de internship și, începând din 2020,
pe cei mai buni i-am făcut colegii noștri. Prin acest
program, veți dobândi abilități care vă vor ajuta până la
sfărșitul vieții. Cunoscuții și prietenii voștri vor fi mereu
interesați să vă ceară sfaturile. Până la urmă, cine nu are
nevoie măcar de câteva ori în viață de ajutorul unui
electrician?

                                                                                                                                      
Alexandru Popescu, județul Dolj

"
Angajamentul nostru este de a inspira tinerii să aleagă o carieră în energie și de a le oferi cele mai bune
condiții pentru a face performanță. Pe parcursul timpului, colegii din Distribuție Oltenia au fost pe rând
inițiatori de program, mentori, voluntari, prieteni și ajutoare de nădejde pentru profesioniștii de mâine.

Încă de la inceput, am participat cu entuziasm în toate
activitățile din proiect - echiparea și prezentarea noului
laborator, orele de practică pe teren, pregătirea pentru
concursuri, organizarea vizitelor cu tinerii la sediile noastre -
și am asistat la evoluția lor de la an la an. Prin acest proiect,
elevii nu doar "practică" învățarea în clasă, ci descoperă un
posibil viitor loc de muncă și se pregătesc pentru a lucra
într-o companie.

                                                                                                                                      
Claudiu Rușanu, județul Teleorman

"
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Ce spun Ucenicii Electricieni?

Am învățat să apreciez energia electrică deoarece nu se
câștigă ușor, am învățat să lucrez în echipă și să mă implic în
orice activitate legată de această meserie.

"

Programul Ucenic Electrician m-a ajutat din punct de
vedere profesional, prin stagiile de practică și concursul
Trofeul Ucenicului Electrician în care am pus în practică
abilitățile noastre. I-aș recomanda unui elev de clasa a VIII-a
să se înscrie în acest proiect deoarece este un avantaj să
poți merge pe teren și să poți vedea cum se fac anumite
lucrări din activitatea pentru care te pregătești.

"

Experiența din programul Ucenic Electrician este ceva
foarte important pentru noi, elevii, deoarece avem parte de
o formare profesională, atât în stagiile de practică, dar și în
laboratorul electric. Această experiență ne va ajuta atât în
viața de zi cu zi, cât și în viitoarea carieră. I-aș recomanda
unui elev absolvent de clasa a VIII-a să se înscrie în program
deoarece meseria de electrician este o meserie foarte
curată. Stagiile de practică se fac în laboratoarele
amenajate, cu dispozitive și aparate de ultimă generație,
dar și pe teren, împreună cu electricienii de la DEO.

"
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Prin programul Ucenic Electrician transformăm pasiunea pentru electricitate în cea mai cool superputere a
tinerilor. Pentru a descoperi cum este să fii în pielea unui (Ucenic) Electrician direct de la sursă, am lansat în
2021 seria de documentare, Electric Superheroes, o poveste cu supereroi în trei episoade, care portretizează
electricieni în trei etape ale carierei – în formare, interni sau angajați:

Urmărește prima poveste și cunoaște-o pe Gabriela,
prima absolventă a celor trei ani de Ucenic Electrician,
dar și a programului de internship plătit, Electrician
Junior, care s-a alăturat echipei Distribuție Oltenia în
calitate de angajată;

Urmărește-l pe Alexandru, Ucenic Electrician și viitor
supererou în meseria pentru care se pregătește,
datorită curajului, consecvenței și ambiției;

Vezi povestea lui Ion Lupulescu, Electrician Exploatare
Rețele MT-JT în cadrul Distribuție Oltenia, care ne-a
împărtășit o parte din valorile care definesc meseria pe
care o practică: stabilitatea, inovația, diversitatea.

7

https://youtu.be/ZPgX3m7G3f4
https://youtu.be/38D5f4Y2CgM
https://youtu.be/dqa3-142Hkw


Ce spun profesorii?

77.8 % dintre profesori
consideră că elevii implicați
în proiect au devenit mai
responsabili;

 88.9% consideră că s-a
îmbunătățit lucrul în echipă;

88.9% consideră că elevii și-
au îmbunătățit
competențele tehnice. 

8 din 9 profesori consideră
că activitățile proiectului au
fost foarte atractive și
relevante;

Apreciez foarte mult dorința elevilor de a cunoaște noi oportunități de dezvoltare,
dorința lor de reușită, încercările repetate până când lucrările realizate erau
funcționale, colaborarea dintre ei, dorința lor de autodepășire. "
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Activitate 

- o linguriță de sare fină
- o linguriță de piper măcinat
- o lingură de plastic
- o coală de hrâtie colorată
- o bucată de material textil

Distractivă

Activitate

- Amestecăm lingurița de sare cu cea de piper și
le așezăm cu grijă pe hârtia colorată.

- Frecăm lingura de plasic de bucata de material
textil pentru a crea energie statică, timp de 10
secunde, și apoi o așezăm de-asupra grămezii cu
sare și piper.

- Imediat, vom observa cum bucățile de piper se
lipesc de lingura de plastic, datorită electricității
statice. 

Ce e electricitatea statică?

Electricitatea statică este un dezechilibru al sarcinilor electrice, în interiorul sau pe suprafața unui material ori
între mai multe materiale.

Ce e descărcarea electrostatică?

Descărcarea electrostatică este transferul de electricitate statică acumulată de două obiecte, cu potențiale
diferite și are loc atunci când cele două vin în contact. Un exemplu poate fi mersul târâit al picioarelor pe
covor, care adună energie statică în corpul tău și, la contactul cu un alt obiect conductor, se descarcă un șoc
electric.

Ce se întâmplă de fapt în cadrul activității?

Prin frecare, câțiva electroni ai atomilor de pe suprafața materialului textil sunt smulși și rămân pe lingura de
plastic. Lingura capătă un surplus de electroni și se încarcă electric negativ. Deoarece sarea și piperul sunt
neutre din punct de vedere elctric, sunt atrase de lingură, iar pentru că piperul este mai fin și mai ușor decât
sarea, ridicarea lui este mai facilă.  

Separarea sării și a piperului cu electricitate statică

Necesare Instrucțiuni
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Clubul de Practică

Clubul de Practică din programul Ucenic Electrician este o activitate extracurriculară pentru dezvoltarea
abilităților tehnice. Începând din 2021, șapte licee Ucenic Electrician beneficiază de energie verde datorită
inițiativei din partea companiei de a monta câte o centrală de panouri fotovoltaice. Astfel, am adus beneficiile
energiei solare și grija față de mediu mai aproape de tineri, viziune care a inspirat și lansarea Clubului de
Practică.

În 2021, le-am pregătit elevilor activități practice pe echipe, bazate pe tehnologia Arduino, în zona de energie
verde, eficiență energetică sau case inteligente. Printre acestea s-au numărat:

Ucenic Electrician

Clubul de Practică

Meseria de electrician evoluează odată cu noile tehnologii, iar tinerii la început de drum au nevoie de cât mai
multe oportunități de a se adapta schimbărilor și de a-și depăși limitele. Prin Clubul de Practică, vă oferim
ocazia perfectă de a vă dezvolta superputerile în domeniul energiei!

Ce este Clubul de Practică?

sisteme de securitate bazate pe
cartelă cu afișaj digital

un sistem fotovoltaic care
urmărește lumina solară

un cronometru digital

un  sistem de control al unui
motor trifazic

un sistem de casă inteligentă în
miniatură

La încheierea primei ediții a Clubului, ideile elevilor au fost recompensate cu burse tehnice și premii în valoare
de peste 12.500 EURO, oferite de Distribuție Oltenia. De asemenea, ideile finaliste au fost prezentate și
celebrate în cadrul Târgului Național dedicat proiectului – un eveniment online care a reunit aproximativ 200
de vizitatori din liceele partenere.

burse tehnice și premii în valoare 
de peste 12.500 EURO,
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Urmărește acest clip și află mai multe
despre #GenerațiaViitorului!
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https://youtu.be/k4flBd9eKuI


Prin aceste provocări, ne dorim să îi motivăm pe elevii implicați în proiect să își perfecționeze abilitățile
practice, atât cele de lucru în echipă și de comunicare, cât și cele de realizare a unor lucrări concrete,
inovatoare.

În prezent, Clubul de Practică se află la a II-a ediție, iar peste 300 de elevi își dezvoltă
superputerile în domeniul energiei! Tematica din acest an școlar este „Viitorul Sustenabil”    și
pune accentul pe:

- reutilizarea resurselor disponibile
- repararea obiectelor din jur, cu propriile mâini
- utilizarea tehnologiilor inteligente, care implică diferiți senzori și procese automatizate, - scrierea de cod în
programul Arduino
- lucrul în echipă pentru realizarea unor proiecte tehnice lunare, care vor fi premiate. Lunar, pentru ficare nivel
de studii, oferim câte un premiu în valoare de 300 de lei pentru fiecare membru din echipa câștigătoare
- participarea la webinariile susținute de mentorii Distribuție Oltenia și de reprezentanții Fundației Progress
- realizarea unor clipuri video de prezentare a proiectelor tehnice;
- participarea la Târgul Național și premierea celor mai ingenioase proiecte.

„Viitorul Sustenabil”
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Activitate 

- un led de 5mm alb sau colorat, precum cel de aici
- o baterie rotundă / buton, precum cea de aici
- două fâșii de folie de aluminiu 
- o foarfecă
- jumătate de foaie de hârtie
- hârtie adezivă sau scotch

2.Ține hârtia către tine pe partea unde ai notat L+ și
lipește pe hârtie firul lung, cu o bucățică de scotch.
Atenție! Folosește o bucățică mica de scotch și nu
acoperi întregul fir, deoarece curentul electric nu va mai
circula. 

Repetă același procedeu pe partea pe care ai notat S-,
cu firul scurt. 

Distractivă

Activitate

Realizarea unei lanterne

L+ S-

Instrucțiuni

Necesare

L+ S-

1.Scrie pe o parte a hârtiei L+, iar pe cealaltă S-. Așează
ledul in capatul hartiei, cu firul scurt pe partea pe care ai
notat S-, iar cel lung pe partea pe care ai notat L+. Așa
vei reține că firul lung al ledului trebuie conectat la
partea pozitivă (+) a bateriei, iar cel scurt la cea negativă
(-).

3. Rămâi pe partea S- a hârtiei și lipește o fâșie de folie
de aluminiu care depășește lungimea foii tale, în așa
fel încât să atingă firul scurt al ledului. Lipește folia de
aluminiu și în partea de jos cu scotch și îndoaie partea
care se extinde în afara foii tale de hârtie, în așa fel
încât să ajungă în partea de jos a hârtiei pe care ai scris
L+.

S- L+
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https://www.mecatrada.ro/cumpara/led-alb-5mm-718
https://www.luminam.ro/varta-6430-1-buc-baterie-cu-litiu-cr2430-3-v/


-

4. Pe partea pe care ai scris L+, adaugă o fâșie de folie
de aluminiu și lipește-o de firul lung al ledului. Asigură-
te că această fâșie ajunge maximum până la jumătatea
foii tale și, în capătul ei, adaugă bateria cu partea
pozitivă (+) în jos. Bateria trebuie să fie așezată
deasupra foliei de aluminiu și, ca să o fixezi, poți utiliza
bucățele de scotch în jurul ei.

L+

-

5. La final, îndoaie partea de jos a foii de hârtie cu folia extra pe partea L+. Astfel, folia de aluminiu care se
prelungește pe partea pe care ai scris L+ va atinge bateria și va face ledul să lumineze. 

Iar acum ai propria ta lanternă!

L+

Ca să găsești partea pozitivă (+) și cea negativa (-) a bateriei, încearcă să conectezi cele două fire ale ledului la
aceasta. Încearcă prima dată să conectezi firul lung la partea de pe spate a bateriei, iar cel scurt la cea de pe
față. Apoi, încearcă și invers. Atunci când ledul luminează înseamnă că ai descoperit cele două polarități!

Tips & Tricks - Cum descoperi partea pozitivă și cea negativă a bateriei?

14



Ucenic Electrician
la Feminin

Ucenic Electrician

Dacă cineva v-ar ruga să vă imaginați un electrician sau un profesionist din domeniul energetic, cum ar arăta
acea imagine în mintea voastră? Cine ar fi această persoană și cum ar arăta mediul său de lucru? 

Pentru ca imaginea din mintea voastră să corespundă cu realitatea, e important să vedeți în jur povești și
experiențe cât mai diverse, modele care să vă inspire și să vă ajute să descoperiți posibilitățile pe care le oferă
lumea energiei. 

În programul Ucenic Electrician, încurajăm pasiunea pentru domeniul energetic și posibilitatea de a activa în
această industrie, indiferent de gen sau vârstă. Credem că putem face lucruri extraordinare, că putem depăși
obstacole sau stereotipuri atunci când luptăm pentru visul nostru. Din acest motiv, încă din 2016, povestea
Ucenic Electrician s-a dezvoltat anual, pe măsură ce echipa tinerilor interesați de o carieră în energie a devenit
tot mai numeroasă și mai diversă.

Numărul fetelor înscrise în proiect în perioada 2016 - 2022 

fată înscrisă în perioada 
2016 - 2017

1
fete înscrise în perioada

2017 - 2018

6
fete înscrise în perioada

2018 - 2019

13
fete înscrise în perioada

2019 - 2020

22

fete înscrise în perioada
2020 - 2021

fete înscrise în perioada
2021 - 2022

3632
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"
Sub emblema #UcenicElectricianlafeminin  , încurajăm cât mai multe femei să își împărtășească experiența în
domeniu, astfel încât să inspirăm generațiile actuale în depășirea oricăror bariere care le împiedică accesul la
profesiile tehnice. 
Printre ele sunt și colegele noastre din Distribuție Oltenia, pe care le puteți cunoaște mai jos: 

Ce v-a atras la o profesie în domeniul energetic?

#UcenicElectricianlafeminin   

Cuvintele care definesc activitatea sunt: securitate,
profesionalism, îndemânare. 
- Securitate: este importantă respectarea normelor de
sănătate și securitate în muncă (SSM) pentru a preveni
accidentele de muncă și pentru a finaliza fiecare zi de lucru cu
brio.
- Profesionalism: este importantă respectarea normelor
tehnice și a procedurilor în vigoare cu strictețe pentru a putea
realiza sarcinile primite în timpul alocat.
- Îndemânare: în această activitate, este nevoie să utilizăm
aparatele de măsură și tehnicile de calcul corect și eficient
pentru obținerea rezultatelor dorite.
                                                                                

                                                                                 Elena Jilavu,
Electrician PRAM, județul Olt
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Ce v-a atras la o profesie în domeniul energetic? "Un factor foarte important care a influențat alegerea unei profesii în domeniul energetic este tatăl meu, care a
activat în industrie timp de 44 ani, cu dăruire, profesionalism și satisfacție pentru meseria sa. Am fost încântată
și am admirat puterea și dăruirea acestor oameni pe care îi credeam și îi cred în continuare niște eroi. Ei sunt
cei care, în condiții meteo nefavorabile fac imposibilul posibil și asigură alimentarea cu energie electrică
pentru consumatori, în cel mai scurt timp. Din acest motiv am urmat și am absolvit Liceul Agroindustrial cu
profil electrotehnic.

                                Ionela Coporan, 
Specialist Mentenanță Preventivă, județul Teleorman

Povestiți-ne o situație în care v-ați lovit de prejudecățile celor din jur, în care vi s-a transmis direct sau
indirect că acest domeniu nu este pentru dumneavoastră. Puteți să ne împărtășiți și un moment de care
vă amintiți cu plăcere, în care ați simțit că sunteți apreciată și v-ați bucurat de rezultatele muncii
voastre? "
În domeniul în care profesez au fost prejudecăți legate de partea feminină: deși această meserie era
considerată o meserie pentru bărbați, pe parcusul anilor s-a dovedit că și partea feminină poate face față cu
brio provocărilor din domeniu. În activitatea mea din companie, am avut multe momente în care m-am simțit
apreciată de colegi datorită seriozității și devotamentului de care am dat dovadă în rezolvarea la timp și cu
rezultate foarte bune a sarcinilor de serviciu. 
                 

                                                            Sanda Avram-Oprea,
Electrician PRAM, județul Argeș

"Care ar fi sfatul pe care vă doriți să îl transmiteți tinerilor și
tinerelor care se pregătesc pentru o meserie în domeniu? 

„Învățați, învățați, învățați! Investiți în viitorul vostru acum când
mintea voastră este avidă de cunoaștere. Profesorii voștri și
colegii DEO vă sunt alături: studiați, puneți în practică ce învățați
(în laboratoarele amenajate), întrebați ce nu înțelegeți.” 

Eugenia Bălășoiu, 
Responsabil Zonal, Departament SSM, județul Dolj 
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 Învățare „altfel” 

În cadrul proiectului Ucenic Electrician, suntem alături de viitoarea generație pentru dezvoltarea profesională
și evoluția personală a elevilor înscriși. Le oferim tinerilor oportunități de învățare non-formală pentru
consolidarea abilităților interpersonale de care au nevoie pentru a urma o carieră în domeniu. Împreună cu
trainerii specializați, în cadrul atelierelor veți avea ocazia:

      să vă dezvoltați ca echipă și să vă simțiți parte din grup;

      să depășiți provocări împreună;

      să vă îmbunătățiți rezultatele, să vă distrați participând la exerciții interactive sau jocuri energizante de 

      să înțelegeți importanța unor valori morale, precum colaborarea, respectul, încrederea

Toxic Waste  - este o activitate complexă, care implică folosirea de corzi legate într-un sistem de macara. Ele
vor ajuta la transportarea, pe distanțe de 4-5 m, ale unor obiecte pe care participanţii nu au voie să le atingă.
Este o ocazie de a vă distra, dar și de a lucra în echipă, de a vă dezvolta responsabilitatea, coordonarea și
ablitățile de comunicare în cadrul grupului.

Învățare „altfel”

Dezvoltare personală la un nou nivel 

Un exemplu care trezește mereu entuziasmul elevilor în cadrul atelierelor:

 echipă, să deveniți mai buni, mai resposabili și mai uniți;
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Acum, mai mult ca niciodată, tinerii au nevoie de resurse, de sprijin și de condițiile necesare pentru a-și
descoperi potențialul. Pentru ei am dezvoltat Programul Award, oferit de Fundația The Duke of Edinburgh
astfel încât să îi ajutăm pe tineri să își formeze abilitățile necesare pentru lumea de astăzi și de mâine.

 Fiecare participant în programul The Duke of Edinburgh’s International Award își poate alege câte o activitate
pe care să o dezvolte în continuare, din cele 4 categorii:

Cu sprijinul profesorilor și mentorilor Distribuție Oltenia, elevii își ating obiectivele de la fiecare activitate, iar la
finalul programului, primesc o recunoaștere publică în cadrul ceremoniilor de premiere, organizate la nivel
local sau la nivel național și găzduite de MS Margareta, Custode al Coroanei Române.

Activități fizice

Ateliere cu recunoaștere internațională marca The Duke of Edinburgh’s Award

Abilități personale Voluntariat

Aventură
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Electrician Junior

Începând din luna septembrie 2019, proiectul Ucenic Electrician a trecut în etapa următoare: programul de
internship plătit Electrician Junior, derulat de operatorul Distribuție Oltenia și partenerii acestuia. 

Timp de 6 luni, aveți ocazia să:

     ne cunoașteți mai bine, făcând parte oficial din echipa Distribuție Oltenia;

     aprofundați cunoștințele teoretice învățate la școală;

     fiți în contact direct cu activitatea operatorului de distribuție, învățând de la cei mai experimentați 

     beneficiați de o sursă de venit și un loc de muncă, imediat după liceu.

Electrician Junior

Primul pas spre angajare

59
De la prima ediție și până în prezent

de Electricieni Juniori ne-au trecut pragul

37 dintre absolvenți sunt deja angajați în Distribuție Oltenia sau la companiile
partenere

specialiști;
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Cum au perceput colegii voștri mai mari
această etapă?

Mă bucur să știu că am tot sprijinul în dezvoltarea mea și consider
că am făcut cea mai buna alegere atunci când am ales clasa de
Ucenic Electrician. Cunoștintele dobândite în cadrul programului
de internship mă ajută zilnic; am devenit o persoană mai
încrezătoare, comunic și interacționez mai ușor cu cei din jurul
meu, iar din punct de vedere profesional, sunt mândră de
cunoștintele deprinse din domeniul energetic. Dacă ar fi să le dau
un sfat colegilor mai mici, le-aș spune să fie serioși, curioși și
încrezători!

                                                                                                                     
 Elena, județul Argeș

"

O zi de internship arată de fiecare dată ca o nouă aventură,
probleme noi care trebuie rezolvate, oameni noi pe care îi întâlnim
mereu. Îmi place foarte mult momentul în care mă urc în mașina de
intervenție.
                                                                     Marius Gabriel, județul Argeș

"
Elevii absolvenți de școli cu profil tehnic: electric, electromecanic, electrotehnic, care își doresc să dezvolte o
carieră în domeniu și care demonstrează că stăpânesc cunoștințe teoretice de profil, au posibilitatea de a fi
integrați în programul nostru de internship, acesta fiind primul pas spre angajare. Pentru o perioadă de 6 luni
vor avea un contract de muncă, cu o normă de 6 ore. La finalul celor 6 luni, absolvenții cu potențial și care au
demonstrat abilități specifice poziției de electrician, pot fi angajați, în funcție de posturile vacante în cadrul
companiei.

O competiție de tradiție și cu greutate în domeniul electric este Trofeul Electricianului, organizat pe mai multe
faze: județeană, pe companie și faza națională. În cadrul acestui concurs, angajații pot demonstra cunoștințele
dobândite și nivelul ridicat de pregătire, concurând cu cei mai buni profesioniști. Pe lângă satisfacția
profesională, acest concurs aduce și o satisfacție materială, fiind puse în joc premii importante.

Haideți alături de noi și veți descoperi că nu veți munci nicio zi din viața voastră! De ce? Pentru că veți deveni
parte dintr-o adevărată echipă, care împărtășește acceași pasiune pentru lumea energiei. 
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Gânduri de la colaboratorii Distribuție Oltenia

"

EnergoBit a luat naștere din pasiunea a trei tineri pentru meseria lor, iar astăzi este una
dintre cele mai importante companii din domeniul electroenergetic de la noi din țară.
Această postură ne onorează și în același timp ne responsabilizează să ne implicăm în
ceea ce va reprezenta viitorul nostru comun.
Cum am ales să facem asta? Prin educație, prin formarea noilor generații de
profesioniști în domeniul nostru de activitate. Programul “Ucenic Electrician” le oferă
tinerilor pasionați de această frumoasă meserie o experiență profesională unică,
îmbinând aspecte teoretice și practice deopotrivă, la cel mai înalt nivel. 
Suntem bucuroși să vedem foarte mulți tineri care vor să schimbe ceva, care vin cu idei
noi și un suflu proaspăt. Acest lucru ne dă încrederea că viitoarele generații de
profesioniști, pe care îi pregătim acum, se vor ridica la înălțimea așteptărilor pe care le
au clienții și partenerii noștri. Ionuț și Ștefan sunt doi dintre foștii elevi care au făcut
parte din programul “Ucenic Electrician” și au participat în 2019 la un internship plătit,
timp de 6 luni. Acum sunt colegii noștri de mai bine de 2 ani, învățând meserie de la
cei cu experiență. La rândul lor, suntem convinși că vor avea ocazia să transmită mai
departe către voi tot ce știu.

                                                                                        Florin Pop, Director General EnergoBit

"

Dragi elevi, dragi părinți,
Domeniul energetic este unul dintre domeniile cu cel mai mare potențial de
dezvoltare, cu oportunități uriașe în următorii 20 – 30 de ani în care omenirea va trebui
să facă ireversibil tranziția spre energie curată, din surse verzi. Cred că nu a fost
nicicând un moment mai bun în care tinerii din România să se îndrepte spre sectorul
energetic. 
Acest program vă aduce oportunitățile de care învățământul românesc are cea mai
mare nevoie: internshipuri, ocazia de a înțelege și a cunoaște în mod practic domeniul
energetic, legătura directă cu angajatorii din energie și, implicit, mai multe șanse
pentru un start în profesie. Vă recomand acest program cu toată încrederea și, după 30
de ani de antreprenoriat în România, vă pot spune că nu este niciodată prea devreme
să faceți primii pași pentru construirea unei cariere de succes. 
Vă mulțumesc și vă așteptăm alături de noi în programul Ucenic Electrician! 
                                 
                                                                                                        Corneliu Bodea, CEO Adrem
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începe aventura
în domeniul energiei

Începe Aventura

Liceul Tehnologic Astra din Pitești;
Liceul Energetic din Craiova;
Liceul Energetic din Târgu Jiu;
Liceul Tehnologic nr. 1 din Alexandria;
Liceul de Transporturi Auto din Drobeta-Turnu Severin;
Liceul Tehnologic Ferdinand I din Râmnicu Vâlcea
Liceul Tehnologic Alexe Marin din Slatina. 

În proiectul Ucenic Electrician, lucrăm în parteneriat cu 7 licee cu profil tehnic din aria în care ne desfășurăm
activitatea:

De unde începi?

4-8 iulie (Etapa I) și 26-28 iulie (Etapa II) 

Înscriere, prin completarea fișei disponibile la secretariatele unităților
de învățământ gimnazial, la cererea elevilor și a părinților sau
reprezentanților legali

01
Când?

Ce faci?

18-21 iulie (Etapa I), respectiv 4-5 și 8 august 2022 (Etapa II) 

Depunerea dosarului

02
Când?

Ce faci?

Septembrie

Bun venit în programul Ucenic Electrician!

03 Ce faci?

Când?
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Începând din 2021, ne poți găsi și la un click distanță, pe
platforma www.ucenicelectrician.ro, locul în care poți
experimenta meseria viitorului într-o nouă lumină, una digitală. 

Dacă ești un viitor licean, părintele unui elev care a terminat
clasa a VIII-a sau un cadru didactic al unui liceu tehnic, te invităm
să completezi formularul de pe site-ul nostru
www.ucenicelectrician.ro/contact/, bifând opțiunea de a primi
mai multe detalii sau de a fi contactat de unul din liceele
partenere.

Ce conține un dosar de înscriere?

Hai să ne cunoaștem!

fișa de înscriere în
original;

certificatul de naștere, în
copie conform cu

originalul;

adeverință care să ateste notele și
media generală obținute, după caz, la

evaluarea națională, la tezele cu
subiect unic din clasa a VIII-a, testele

naționale sau la examenul de
capacitate;

fișă medicală.
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02

04

Înscriere

Depunere
dosar

Începere an
școlar

Bursă lunară

Participare la activități
cu mentorii

Distribuție Oltenia

01

Participarea la Târgul
Național

Internship plătit la
finalul celor 3 ani de

studiu 

Acces la
oportunitățile în

carieră din companie
și de la parteneri

Traseul tinerilor care își doresc o carieră
pentru a lumina viitorul!

03

06

07

08

09

Participare la ateliere
de dezvoltare

personală

05

10

Dezvoltare Proiecte
în Clubul de Practică

FINISH

START
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Contact
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CONTACT

Descoperă mai multe și fii  la curent cu
toate veștile despre înscrierea în programul
Ucenic Electrician!

Scanează codul QR și completează formularul!

 
www.distributieoltenia.ro www.ucenicelectrician.ro
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ParteneriPARTENERI

Unități de învățământ partenere



Alege un viitor cu energie
 la puterea verde!


