COLEGIUL NAȚIONAL ”IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE

Clasa a V-a
1 clasă

26 elevi

LICEU, Filieră teoretică
Profil
real
real
real
real
real
umanist
umanist
umanist

Specializarea
nr. clase
matematică-informatică, intensiv engleză
1
matematică-informatică, intensiv informatică
1
matematică-informatică
1
știinte ale naturii, intensiv engleză
1
stiinte ale naturii
1
stiinte sociale
1
filologie
1
filologie (bilingv engleză)
1

nr. elevi
26
26
26
26
26
26
26
26

Liceul Teoretic ”Petru Cercel”
OFERTA ȘCOLARĂ 2022/2023
• 3 CLASE FILOLOGIE –78 LOCURI
(1 CLASĂ INTENSIV ENGLEZĂ)
• 2 CLASE MATEMATICĂ-INFORMATICĂ - 52 LOCURI
(1 CLASĂ INTENSIV ENGLEZĂ)
• 1 CLASĂ ȘTIINȚE ALE NATURII – 26 LOCURI

RESURSE MATERIALE:
Săli de clasă moderne;
S
ală de festivităţi;

Cabinet de consiliere şi orientare şcolară;


C
abinet de geografie;

Cabinet de matematică;


C
abinet de istorie;

Cabinet de legislaţie rutieră;


Laborator tehnologic;


L
aborator de electronică şi automatizări;
Laborator de fizică;


L
aborator de chimie;
Laborator biologie;



ateliere mecanică auto şi electric;

S
ervice auto;

3
laboratoare de informatică;

S
ală de sport;

C
antină;

C
ămin;

B
ibliotecă şcolară;

1 autobuz pentru transportul elevilor.



„Cel mai important lucru este să nu te opreşti niciodată să întrebi."

(Albert Einstein)



RESURSE UMANE:









3 profesori - doctorat 
33 profesori – gradul I 
13 profesori – gradul II 
7 profesori – gradul definitiv 
8 profesori – debutanţi 

NOU!
Din acest an am cuprins in oferta de scolarizare clasa a XI
a, Invatamant seral - Filiera Tehnologica, profil Servicii, Domeniul
Economic, calificarea profesionala Tehnician in activitati economice,
28 locuri.

Misiunea şcolii:
Scoala noastră oferă şanse egale , dând posibilitatea elevilor de pregătire teoretică şi practică, care să
le permită să se adapteze cerinţelor de pe piaţa forţei de muncă sau urmarea unei cariere universitare.

2022-2023
ÎNVÂŢĂMÂNT LICEAL Clasa a IX-a
Profil/
domeniul pregătirii de bază
Tehnologică/
Servicii/Economic
Tehnologică/
Tehnic/Electonica si automatizari
Tehnologică
/Tehnic/Mecanic
Tehnologică/
Servicii /Turism şi alimentaţie
Tehnologica/Resurse
naturale si protectia
mediului

Calificare profesională
Tehnician în activități
economice
Tehnician operator tehnica de
calcul
Tehnician transporturi

1 clasă
24 locuri

Tehnician in gastronomie

1 clasa
24 locuri

Tehnician ecology si protectia
calitatii mediului
Instructor inot

1 clasă
24 locuri

Vocational/sportiv/instructor
inot
INVATAMANT PROFESIONAL
Profil/ domeniul
pregătirii de bază
Comert
Turism si alimentatie

Nr. locuri
/
clasa

Calificare profesională

Clasa

1 clasa
24 locuri

Laborator de informatică

Sală de festivităţi

1 clasă
24 locuri

1 clasă
24 locuri

Nr locuri

Comerciant-vanzator

1 clasa

24 locuri

Bucatar

1 clasa

24 locuri

Transport şcolar

Sală de clasă

INVATAMANT LICEAL SERAL Clasa a IX a
Profil/
domeniul pregătirii
de bază

Calificare
profesională

Nr. locuri /
clasa

Profil/
domeniul
pregătirii de
bază

Tehnologică/
Servicii/Economic

Tehnician în activități
Economice
clasa a XI a

1 clasă
28 locuri

Tehnologică/
Servicii/Economic

Parcul Liceului

Sală de sport

SCOALA POSTLICEALA
Tehnician tehnolog mecanic – 1 clasa – 28 locuri

Atelier electric

Atelier mecanic

LICEUL TEHNOLOGIC
“NICOLAE CIORĂNESCU”
Şcoala beneficiază de
laboratoare şi ateliere reabilitate
şi dotate tehnic prin programele
PHARE-TVET şi POR (REGIO) .

RESURSE MATERIALE

Absolvenţii de liceu, având certificate de calificare de nivel 4, se pot
angaja în domenii corespunzătoare
pregătirii dobândite şi/sau pot urma
cursurile şcolii postliceale sau ale
unei facultăți.

Baza materială de care dispune
unitatea de învăţământ asigură elevilor
un cadru adecvat pregătirii profesionale.

Absolvenţii şcolii profesionale,
având certificate de calificare de
nivel 3, se pot angaja în domenii
corespunzătoare pregătirii dobândite
şi pot urma cursurile liceale serale.
Laboratoarele de mecatronică,
electronică, electrotehnică, informatică, fonic, chimie, fizică, dar şi
cabinetele de limba română,
geografie, biologie, ştiinţe sociale au
o dotare de ultimă oră, la standarde
europene, permiţând lecţii moderne
şi atractive.
Şcoala dispune de sală şi terenuri
de sport nou construite şi echipate
modern, cu toate dotările necesare.

COMPLET ÎNNOITE !

În acest liceu s-a realizat un amplu
proces de renovare, prin Programul
Operaţional Regional „Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea si echiparea
infrastructurii educaţionale”.
Concret, s-au refăcut toate instalațiile
de utilităţi (termice, electrice, sanitare,
de apă), s-a reabilitat termic întreaga
clădire a şcolii, s-au înlocuit tâmplăria
şi pardoselile, a fost construită o nouă
sală de sport, modernă şi a fost renovat
terenul de sport existent, inclusiv cu
instalaţie de iluminat şi cu gradene.
Foarte importante sunt şi dotările cu
materiale didactice moderne şi echipamente tehnice şi IT pentru laboratoare
şi ateliere, reprezentând o garanţie în
plus pentru dobândirea de către elevi a
unor reale competenţe profesionale.

CLASA a IX-a LICEU ZI
TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE
CALCUL - 24 locuri
TEHNICIAN MECATRONIST - 24 locuri
CLASA a IX-a
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL
partener S.C. ARCTIC SA, calificări:
 ELECTRONIST APARATE ȘI
ECHIPAMENTE – 25 locuri
 OPERATOR LA MAŞINI CU
COMANDĂ NUMERICĂ – 25 locuri
partener S.C. NIMET SRL, calificare:
 RECTIFICATOR – 28 locuri
►Durata școlarizării este de trei ani, cu
posibilitatea continuării studiilor.
►Există contracte cu agenții economici
pentru pregătirea practică, aceștia
garantând pregătirea elevilor și angajarea
absolvenților.
►Elevii primesc burse de la bugetul de stat
și de la firmă, lunar, indiferent de venitul
familial.
Str. Lt. Stancu Ion Nr. 35
Telefon/Fax : 0245 210 241, 0372 716 565
E-mail:liceulnicolaecioranescu@yahoo.com
Adresă site: www.liceulcioranescu.ro

CLASA a IX - a LICEU ZI
An şcolar 2022 - 2023
TEHNICIAN OPERATOR TEHNICĂ DE
CALCUL – 24 locuri
Se regăseşte în
“Ghidul absolventului de clasa a VIII-a” la
DOMENIUL ELECTRONICĂ-AUTOMATIZĂRI
Este o specializare la care elevii vor
învăţa despre: construirea unui sistem de
calcul, reţele de calculatoare, instalarea sistemelor de operare şi a programelor specifice calculatoarelor, sisteme de operare în
reţea, securitatea şi întreţinerea sistemelor
de calcul şi a reţelelor de calculatoare.

CLASA a IX -a ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DUAL
An şcolar 2022 - 2023

ARCTIC S.A.
ELECTRONIST APARATE ȘI ECHIPAMENTE
– 25 locuri
Absolvenţii acestei calificări vor fi
capabili să realizeze lucrări de bază
necesare în electronică-automatizări, să
efectueze măsurări tehnice în electronică,
să realizeze circuite simple analogice şi
circuite integrate digitale, să utilizeze
sistemele de automatizare, să exploateze
şi să întreţină echipamentele electronice.

NIMET S.A.
RECTIFICATOR – 28 locuri
Absolvenții vor fi capabili să
realizeze operaţii de prelucrare pe
mașini de rectificat, care să asigure
suprafeţelor pieselor un grad de
finisare corespunzător cerinţelor de
lucru sau de asamblare, conform
prescripţiilor dimensionale şi de
calitate prevăzute în documentaţia
tehnică.

OPERATOR LA MAŞINI CU COMANDĂ
NUMERICĂ – 25 locuri
TEHNICIAN MECATRONIST
– 24 locuri
Se regăseşte în
“Ghidul absolventului de
clasa a VIII-a” la
DOMENIUL MECANICĂ
Mecatronica este
îmbinarea electronicii cu
mecanica şi informatica, în
scopul proiectării și realizării
proceselor industriale și produselor.
Este o specializare modernă la care elevii
vor învăţa despre: roboţi, automatizarea
proceselor, programarea mașinilor.

Absolvenții vor fi capabili să lucreze pe
mașini unelte reglate și programate pe computer, vor regla sculele şi vor monta dispozitivele de fixare, vor asigura funcţionarea
maşinilor unelte cu comandă numerică, vor
realiza controlul automat al pieselor

START în școala mea LICEUL
TEHNOLOGIC
”NICOLAE CIORĂNESCU”
TÂRGOVIȘTE

Str. Principală, nr. 154, Voineşti
0245/679316
contact@ltvoinesti.ro
http://ltvoinesti.ro

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
Vrei să-ți asiguri viitorul?
Vrei să muncești cu plăcere și
pasiune?
Vrei ca munca ta să raspundă
așteptărilor tale și să-ți aducă
satisfacții?
Daca răspunsul la aceste întrebări
este DA, atunci alege
LICEUL TEHNOLOGIC
VOINEȘTI

ÎNVĂȚĂMNT
PROFESIONAL

AN ȘCOLAR 2022-2023
ÎNVĂȚĂMÂNT
LICEAL


Profil Umanist

specializarea Științe Sociale;
1 clasă/26 de elevi


Profil Servicii

specializarea Tehnician în achiziții și contractări;
1 clasă/24 de elevi

(DURATA 3 ANI)

1 clasă/24 de elevi (dublă calificare)


Domeniul Electric, calificarea Electrician exploatare joasă tensiune; 12 locuri



Domeniul Agricultură, calificarea Horticultor; 12 locuri
Participare la proiecte internaționale Erasmus+;
Participare în proiectul ROSE;
Specializări/Calificări profesionale recunoscute la nivel European;
Bursa “Bani de liceu” – 250 lei/lună;
PROIECT ROSE
(ROMANIAN SECONDARY EDUCATION PROJECT)
Începând cu luna octombrie 2018, LICEUL TEHNOLOGIC
VOINEŞTI a devenit beneficiarul unui grant în valoare de
100.000 euro în cadrul Rundei a doua a Schemei de
Granturi pentru Licee (SGL) a
Proiectului privind
Învățământul Secundar.
Activități derulate:
 Desfășurarea orelor remediale în vederea creșterii ratei de
promovare la examenul de bacalaureat;
 Excursii;






internat – 48 locuri cazare în camere cu 2 paturi,
grup sanitar şi duş în interior, conexiune wifi, sală
de informatică, sală de lectură;
cantină cu 80 de locuri unde masa este servită în
sistem catering;
sală de sport modernă;

 Concursuri;
Achiziții :
 Table inteligente;
 Laptop-uri;
 Amenajare amfiteatru.

Mai multe informații pe: http://rose.ltvoinesti.ro

Oferta educațională
Propunere plan școlarizare
An școlar 2022-2023

Director Prof: Florea Maria
Cristina

Învățământ gimnazial/zi
CLASA

Specializarea

Nr de locuri

V

Engleză Intensiv

26

VI

Engleză Intensiv

29

VII

30

VIII

32

Învățământ liceal/zi clasa a IX-a
Filiera

Profilul

Specializarea

Nr de
locuri

Teoretică

Real

Matematică Informatică

26

Teoretică

Real

Matematică Informatică-

26

Engleză Intensiv
Teoretică

Real

Științe ale naturii

26

Teoretică

Uman

Științe sociale

26

Teoretică

Uman

Filologie Intensiv Limba
Engleză

26

Teoretică

Uman

Filologie Intensiv Limba
Franceză

26

Învățământ liceal/zi clasa a X-a
Filiera

Profilul

Specializarea

Nr de
locuri

Teoretică

Real

Matematică Informatică

26

Teoretică

Real

Matematică Informatică-

25

Engleză Intensiv
Teoretică

Real

Științe ale naturii

27

Teoretică

Uman

Științe sociale

26

Teoretică

Uman

Filologie Intensiv Limba
Engleză

26

Teoretică

Uman

Filologie Intensiv Limba
Franceză

26

Învățământ liceal/zi clasa a XI-a
Filiera

Profilul Specializarea

Nr de
locuri

Teoretică Real

Matematică Informatică

27

Teoretică Real

Matematică Informatică- 29
Engleză Intensiv

Teoretică Real

Științe ale naturii

30

Teoretică Uman

Științe sociale

32

Teoretică Uman

Filologie Intensiv Limba
Engleză

29

Teoretică Uman

Filologie Intensiv Limba
Franceză

31

Învățământ liceal/zi clasa a XII-a

Filiera

Profilul Specializarea

Nr de
locuri

Teoretică Real

Matematică Informatică

30

Teoretică Real

Matematică
Informatică-

24

Engleză Intensiv
Teoretică Real

Științe ale naturii

29

Teoretică Uman

Științe sociale

32

Teoretică Uman

Filologie Intensiv Limba
Engleză

32

Teoretică Uman

Filologie Intensiv Limba
Franceză

31

AGENŢII ECONOMICI
PARTENERI
 OCOLUL SILVIC PUCIOASA
 S.C.ANDA CONFECTION CAMI
S.R.L.
 S.C. VALAHIA ELECTRONIC
IMPEX S.R.L.
 S.C. SPERIENESCU S.R.L.
 S.C. SCUP S.R.L.
 HOTEL CARP PUCIOASA
 T.B.R.C.M. S.A.HOTEL CERES

LICEUL TEHNOLOGIC
PUCIOASA
Str. C. Olănescu
Nr. 19
Telefon 0245/760383
e-mail: gsipucioasa@yahoo.com
web: www.ltpucioasa.ro

2022-2023
CLASA a IX-a
LICEU TEHNOLOGIC ZI
DOMENIUL: Electronică automatizări
CALIFICAREA:
Tehnician operator tehnică de calcul
24 locuri

CLASA a IX-a
ŞCOALA PROFESIONALĂ DE 3 ANI
DOMENIUL: Industrie textilă şi pielărie
CALIFICAREA: Confecționer produse textile
24 locuri
DOMENIUL: Silvicultură
CALIFICAREA: Pădurar
24 locuri
DOMENIUL: Fabricarea produselor din lemn
CALIFICAREA: Tâmplar universal
24 locuri

CLASA a XI-a
LICEU TEHNOLOGIC SERAL
PROFIL: Tehnic – 1 clasa / 24 locuri
DOMENIUL: Industrie textilă şi pielărie

VIZIUNEA ŞCOLII:
Oferind un învăţământ flexibil şi
accesibil, Liceul Tehnologic Pucioasa asigură
calificarea forţei de muncă din zonă într-o paletă
extinsă de specializări în conformitate cu
cerinţele pieţei muncii.
MISIUNEA ŞCOLII:
Liceul nostru oferă oportunităţi de
educaţie şi instruire accesibile, de înaltă calitate,
adaptate nevoilor de dezvoltare personală şi
profesională, în scopul dezvoltării capacităţilor
de integrare activă şi asigurarea dezvoltării
şanselor pentru toţi tinerii.

CE BENEFICII AVEM ?
 Bursa
profesională,
în
valoare de 200 de lei,
indiferent de venitul familiei
 Decontarea abonamentului
 Practica profesională, care
se desfăşoară, atât la agenţii
economici, cât şi în atelierele
din şcoală
 ERASMUS +, proiect prin
care elevii pot desfăşura
practica în ţări europene
 Programul şcolar numai de
dimineaţă
 Implicarea în proiectele
şcolii
VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!
Piaţa muncii are nevoie de
profesionişti, lucrători în industria
textilă, în domeniul prelucrării
lemnului, al silviculturii, turismului
şi alimentaţiei.
Cântăriţi cu atenţie
perspectivele, înclinaţiile voastre,
gândiţi-vă la viitor şi mai ales, la
oferta de joburi pe piaţa muncii.
Decizia e a voastră !











Ateliere pentru confecții textile
Laborator pentru confecții textile
Laborator silvic
Atelier pentru prelucrarea lemnului
Laborator informatică
Cabinet psihopedagogic
Bibliotecă
Teren de sport
Sală de sport

PRODUSE REALIZATE
DE ELEVI

CALENDARUL ADMITERII
Admiterea în învăţământul
profesional cu durată de 3 ani se
realizează în 3 etape:
 etapa I în perioada
4 iulie - 8 iulie 2022: în această
etapă poţi opta pentru oricare
dintre calificările profesionale
pentru care există ofertă.

LICEUL TEHNOLOGIC
PUCIOASA
Str. C. Olănescu
Nr. 19
Telefon 0245/760383
e-mail:gsipucioasa@yahoo.com
web:www.ltpucioasa.ro

ŞCOALA PROFESIONALĂ
DE 3 ANI
CONFECŢIONER
PRODUSE TEXTILE

 etapa a II-a în perioada
26 iulie - 8 august 2022: în
această etapă poţi opta numai
pentru calificările profesionale
unde
au
rămas
locuri
neocupate în urma etapei I.

TÂMPLAR UNIVERSAL
PĂDURAR

 etapa a III-a în perioada
9 august – 10 august 2022: în
această etapă poţi fi repartizat
numai dacă nu ai participat la nici
o repartizare sau nu ai fost
repartizat în etapele
anterioare,
nu te-ai înscris în perioada
prevăzută de metodologie sau
dacă nu ţi-ai încheiat situaţia
şcolară
ulterior
etapelor
anterioare.










CE BENEFICII AVEM ?

Bursa
profesională,
în
valoare de 200 lei, indiferent
de venitul familiei
Decontarea abonamentului
Practica profesională, care
se desfăşoară, atât la agenții
economici, cât şi în atelierele
din şcoală
ERASMUS +, proiect prin
care elevii pot desfăşura
practica în ţări europene
Programul şcolar numai de
dimineaţă
Implicarea
în
proiectele
şcolii

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!
Piaţa muncii are nevoie de
lucrători în industria textilă, în
domeniul prelucrării lemnului, al
silviculturii.
Cântăriţi cu atenţie perspectivele,
înclinaţiile voastre, gândiţi-vă la viitor
şi mai ales, la oferta de joburi pe
piaţa muncii. Decizia e a voastră !

DOTARE
Liceul Tehnologic Pucioasa
este dotat cu:
- un laborator şi două ateliere de
confecţii textile
- un laborator silvic
- un atelier de prelucrarea lemnului
Acestea conţin utilaje şi
aparate moderne, folosite pentru
instruirea teoretică şi practică a
elevilor.

DESCRIERE
În clasa a IX-a, pregătirea
teoretică reprezintă aproximativ
80%,
pregătirea teoretică de
specialitate şi pregătirea practică
reprezintă 20%.
În clasa a X-a şi a XI-a
pregătirea teoretică scade la
aproape 40%, în timp ce accentul
se va pune în şi mai mare măsură
pe pregătirea practică, cu o
pondere de 60 %.
Programul oferă pregătire
practică pentru un acces mai
rapid la un loc de muncă,
pregătire practică, care se
desfăşoară la agenţii economici
din zonă, cât şi în atelierele
liceului.
UNDE NE ANGAJĂM ?
S.C. ANDA CONFECTION CAMI
S.R.L.
S.C. RALEX S.R.L.
S.C. VALAHIA ELECTRONIC
IMPEX S.R.L.
OCOLUL SILVIC PUCIOASA

Liceul Teoretic „Mihai Viteazul” Vișina
Comuna VIŞINA, Judeţul DÂMBOVIŢA
Tel/ Fax: 0245 725 217
E-mail: liceulvisina@yahoo.com, Site: liceulteoreticvisina.ro

Împreună să reuşim pentru VIITOR
VIZIUNEA ȘCOLII
Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul” este un centru care furnizează educație de calitate necesară
dezvoltării personale și profesionale a tuturor beneficiarilor săi pentru a reuși în societatea cunoașterii.
MISIUNEA ȘCOLII
Liceul Teoretic ”Mihai Viteazul” va fi o școală modernă, care împreună cu toți partenerii din
comunitate va asigura prin oferta educațională de calitate tuturor beneficiarilor săi un mediu favorabil
dezvoltării personale și profesionale întemeiat pe valori și principii solide, astfel încât fiecare educabil să
aibă șanse egale și reale de dezvoltare a competențelor-cheie, care să le permită accesul pe o treaptă
superioară de educație și să se integreze pe piața forței de muncă devenind cetățeni activi ai comunității
europene.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ
PENTRU ANUL ȘCOLAR 2022 - 2023




Clasa a IX - a
Specializare:

Liceu - Profil: Real,
Matematică - informatică – 1 clasă / 26 locuri

Clasa a IX – a
Specializare:

Liceu - Profil: Uman,
Filologie – 1 clasă / 26 locuri

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII
LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ
LIMBA ENGLEZĂ, LIMBA FRANCEZĂ
BIOLOGIE, CHIMIE, FIZICĂ
COMPLEMENTE MATEMATICE ȘI MATEMATICĂ
ISTORIE
GEOGRAFIE
MANAGEMENTUL VIEȚII PERSONALE

OFERTA
EDUCAŢIONALĂ

2022-2023
NIVEL LICEAL, clasa a IX-a
Profil
Sportiv

FILIERĂ VOCAȚIONALĂ / TEHNOLOGICĂ
Pregătirea
Calificarea
Instructor sportiv Instructor sportiv
FOTBAL

Servicii

Estetica

Nr. clase/
1 clasă/
Nr.
locuri
24 locuri
1 clasă/
24 locuri

Coafor stilist

INVATAMANT PROFESIONAL DE 3 ANI
Clasa a IX-a tehnologic / servicii
Pregătirea de bază în
domeniul

Calificarea

Nr. clase/ Nr.
locuri

Industrie textilă şi
pielărie

Confecţioner produse textile

1 clasă / 24 locuri

Estetica şi igiena
corpului omenesc

Frizer, coafor, manichiurist, pedichiurist

1 clasă / 24 locuri

ȘCOALĂ POSTLICEALĂ DE STAT
Anul I: SĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ PEDAGOGICĂ
Pregătirea de bază în
domeniul

Calificarea

Nr. clase/ Nr.
locuri

Sănătate şi asistenţă
pedagogică

Asistent medical generalist

3 clase fară taxă /
72 locuri
1 clasă cu taxă /
28 locuri

Sănătate şi asistenţă
pedagogică

Asistent medical de farmacie

1 clasă fară taxă /
28 locuri

Viziunea şcolii: ”Şcoala noastră îţi dă o șansă: de a reuşi prin tine însuţi!„

LICEUL TEHNOLOGIC „SPIRU HARET” TÂRGOVIŞTE
Str. Mihai Eminescu, nr. 26, Târgovişte
Telefon: 0372-716562 Fax: 0245-212687

E-mail: spiru_haret_tgv@yahoo.com
Web http://spiruharettargoviste.weebly.com

MISIUNEA ŞCOLII
Liceul Tehnologic Petrol Moreni se constituie într-o
organizaţie educaţională, complexă şi modernă care oferă
oportunităţi de educaţie şi formare pe tot parcursul vieţii,
la standarde europene, în domenii cerute pe piaţa muncii,
sprijinind în acelaşi timp cetăţenia activă, dezvoltarea
carierei, sporirea calităţii vieţii şi prosperitatea
economică. Îmbinând politicile educaţionale cu tradiţiile
învăţământului românesc de specialitate, Liceul
Tehnologic Petrol Moreni urmăreşte să asigure premisele
necesare dezvoltării unui sistem de învăţământ modern,
deschis, axat pe promovarea valorilor democraţiei
europene.
Admitere clase cu program sportiv:
- Depunerea dosarelor la secretariatul școlii în
data de 16-17 mai
- Probe admitere: 18 mai – fotbal; 19 mai –
atletism; 20 mai – handbal
Acte necesare ptr inscriere:
- Fișă de aptitudini eliberată de secretariatul
școlii, ștampilată și semnată de director,
completată cu datele personale ale elevului
- Adeverință medicală- clinic sănătos
- Copie buletin sau certificat de naștere elev
- Copie CI părinte
Persoană de contact în vederea înscrierii: Director
adj. Prof. Nechache Mihai - 0726313445
Sîrbu Daniel- 0722751154 ( handbal și atletism)
Neagu Marian – 0726034068 ( fotbal)
VIZIUNEA ŞCOLII
EDUCAŢIE ŞI FORMARE PE TOT PARCURSUL
VIEŢII, LA STANDARDE EUROPENE!

ANUL ȘCOLAR 2022-2023:
1. Clasa a V-a, clasa cu program sportiv - fotbal
2. Clasa a IX a, liceu zi
0,5 clasă, domeniul resurse naturale și protecția
mediului
12 elevi
0,5 clasă, domeniul mecanică
12 elevi

Filiera vocațională
1 clasă, profil sportiv - handbal
24 elevi
Fete si baieti
1 clasă, profil sportiv – fotbal+ atletism, 24 elevi
3. Clasa a IX a, liceu seral - Filiera tehnologică
1 clasă, domeniul mecanică
28 elevi
4. Clasa a XI a, liceu seral - Filiera tehnologică
1 clasă, calificarea tehnician mecanic întreținere și
reparații
28 elevi (sem al II lea)
1 clasă, calificarea tehnician electromecanic
28 elevi (sem al II lea)
5. Clasa a IX a, învățământ profesional de stat
• 1 clasă, domeniul mecanica (sudor) 24 elevi
• 1 clasa, domeniul electromecanică
24 elevi
• 1 clasă, domeniul mecanică (lacatuș construcții
metalice și utilaj tehnologic)
24 elevi
6. Programul ”A doua sansă”pentru învățământul
secundar inferior, în sprijinul persoanelor cu vârsta de
peste 14 ani care nu au finalizat învățământul
gimnazial, clasele 5-8, cu absolvirea clasei a 10-a,
filiera tehnologică.

Motto:
„Şcoala are rostul să te ridice undeva
de unde să-ţi fie ruşine să mai cobori.”
Paul Louis Lampert, jurnalist
Oferim:
- învățământ de calitate pe domeniile cerute pe piața
muncii, conform cadrului european;
- șanse egale tuturor tinerilor din zonă;
- certificat de calificare profesională nivel 3/nivel 4,
recunoscut la nivel european.

ȘCOALĂ EUROPEANĂ 2018 - 2023

Se oferă posibilitatea elevilor de a participa,
alături de cadrele didactice ale școlii, la
programele europene în derulare:
1. Proiectul de schimb interșcolar ” Learn for
Outcomes, Reinforce your Innovative
Competences!” – LORIC
Coordonator: EmpowerLearning Academy Trust Bower Park Academy, Romford - Anglia
Parteneri:
Liceul Tehnologic PETROL Moreni;
Școala Gimnazială Nr. 1 Moreni;
LyceeProfessionnel La Trinite, TRINITE – Franța;
Agrupamento de Escolas de Barcelos, Barcelos –
Portugalia;
StichtingMetameer, SintAnthonis - Regatul Țărilor de
Jos (Olanda)

2.Acreditarea ERASMUS 2021-2027 in domeniul
educației si formării profesionale 2020-1-R001KA120-VET-095283
3.Acreditarea ERASMUS 2021-2027 in domeniul
educației
școlare
2020-1-R001-KA120-SCH095563.

Din 2019 - centru de excelență
pentru următoarele arii de excelență:

ATRACTIVITATEA OFERTEI
RELEVANȚĂ
INOVARE
FLEXIBILITATE

FILE DE ISTORIE
Înfiinţat în anul 1924, Liceul Tehnologic
Petrol MORENI a suferit o serie de
transformări ce au adus un plus de notorietate
acestei instituţii de învăţământ. Pornind de la
câteva clase cu profil tehnic (şcoli profesionale)
s-a ajuns astăzi la o puternică unitate de
învăţământ ce promovează educaţia, instruirea,
progresul.
Din 1924 - este un promotor al
învățământului tehnic și profesional

Din 1981 - generator al performanței
sportive

MINISTERUL EDUCAȚIEI

B-dul 22 Decembrie 1989, Nr. 40
135300, Moreni, Dâmboviţa
TEL / FAX: 0245666188
E-mail: gsipmoreni@yahoo.com
Site WEB: http://www.gsip.xhost.ro

Director,
Prof. Cristina Gabriela Neagu
Director adjunct,
Prof. Mihai Nechache

Misiunea școlii
„Liceul Tehnologic Tărtășești, împletind
pregătirea teoretică cu cea practică, educă elevii
pentru viață, dezvoltă o gândire științifică,
abilități, competențe care fac posibilă formarea
elevilor ca buni cetățeni, capabili să se
integreze facil comunității și să se adapteze la
schimbările care au loc în jurul lor, să se plieze
principiilor democrației”

Oferim: „Școală de șoferi” pentru
absolvenții unității de la profilul
Tehnic

Ministerul Educaţiei
Liceul Tehnologic „Marin Grigore Năstase”
Tărtăşeşti
Jud. Dâmbovița, Com. Tărtășești,
Str. Independenței, Nr. 110

Liceul Tehnologic
„Marin Grigore Năstase”

Tărtăşeşti
BAZA MATERIALĂ

Liceul Tehnologic
„Marin Grigore Năstase” Tărtăşeşti
„Locul unde te pregăteşti la nivelul
standardelor Uniunii Europene”
Este o instituţie de învăţământ cu un statut şi o
activitate
bine
conturate
în
peisajul
învăţământului din zonă. Misiunea ei este de a
pregăti forţa de muncă necesară în zonă,
meseriaşi şi specialişti pentru profesii specifice
zonei, dar şi altele noi apărute în condiţiile
transformărilor social-economice din ultimii
ani.

O clădire cu 12 săli de clasă amenajate astfel:
 4 laboratoare: Agricultură,
Biologie, Chimie, Informatică
 5 cabinete: Limba română, Limba
franceză, Mecanică agricolă,
Legislație, Mecanică.
 Centrul de documentare și
informare/ bibliotecă.
 4 ateliere (2 ateliere de Mecanică/
mecanică agricolă, 1 atelier coafură
frizerie, 1 atelier bucătărie/
ospătărie)
 1 laborator brutărie/ patiserie.
 o sală și un teren de sport.


ȘCOALĂ
DE ȘOFERI
AUTORIZATĂ, CATEGORIA B
Baza materială a unității se află în proces de
dotare prin Proiectul Stagii de practică
inovatoare
„Elevii de azi- angajații de mâine”

„Fiecare copil pe care il instruim este un
om pe care-l castigam”
Victor Hugo
Tel: 0245261014
Fax: 0345814213
Email: gruptartasesti2005@yahoo.com
Website: http://liceultehnologic-maringrigorenastase.ro/

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ
An școlar 2022-2023

Învățământ profesional clasa a IX-a

Laborator de Agricultură
Oferă material didactic de specialitate și
condiții optime pentru desfășurarea orelor
din calificarea „Agricultură”.

Profil/
Calificarea
Nr. locuri
număr clase
profesională
Mecanică
Mecanic auto
24 locuri
1 clasă
Alimentație publică
Bucatar/ ospătar
12 locuri
1 clasă
12 locuri
Învățământ profesional dual clasa a IX-a
Industrie alimentară/
Alimentație publică
1 clasă

Brutar – patiserpreparator produse
făinoase
Cofetar - patiser

14
locuri
14
locuri

Învățământ liceal clasa a IX-a
Profil/Specializare
Nr. locuri/clasă
Resurse naturale și
24 locuri/ 1 cls.
protecția mediului
Învățământ liceal seral clasa a IX-a
Profil
Calificarea
Nr. locuri/ clasă
Resurse naturale și
Tehnician
28 locuri/ 1 cls.
protecția calității mediului
horticultor
Învățământ liceal seral clasa a XI-a
Profil
Calificarea
Nr. locuri/clasă
Resurse naturale și
Tehnician
28 locuri/ 1 cls.
protecția calității
horticultor
mediului
Tehnic
Tehnician mecanic
28 locuri/ 1 cls.
pentru întreținere și
reparații
Învățământ postliceal
Asistent medical generalist
28 locuri/ 1 cls.-buget
Administrator rețele locale și de
28 locuri/ 1 cls.-buget
comunicații
Analist programator
28 locuri/ 1 cls.-buget

Atelier mecanică
În cadrul atelierelor elevii vor desfășura
orele de instruire practică, beneficiind de
dotări aferente calificărilor prezentate în
oferta educațională.

Filieră
Tehnologică

Laborator de brutărie- cofetărieciocolaterie
Învățământ profesional- dual
Bakery School România

CORPUL PROFESORAL:
Doctorat – 4 profesori; Gradul I – 16 profesori; Gradul II
– 14 profesori; definitivat- 9; debutanți- 7.

Sală de sport
În incinta sălii de sport elevii unității sunt
pregătiți pentru competițiile școlare.
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 REZULTATE
OBTINUTE
LA
OLIMPIADE SCOLARE SI CONCURSURI
INTERDISCIPLINARE
OLIMPIADA DE MATEMATICĂ faza
NATIONALĂ elevul Ticlea Dan Andrei clasa
a XI a A, indrumat de către domnul profesor
NĂSTĂSESCU BOGDAN ȘTEFAN, a obținut
medalia de argint.
OLIMPIADA DE GEOGRAFIE- faza
JUDEȚEANĂ- elevul VLĂDOIU EDUARD de
la clasa a X a B, indrumat de către domnul
profesor CIOROBA LIVIU, s-a clasat pe
LOCUL III.
OLIMPIADA DE BIOLOGIE- faza
JUDEȚEANĂ- elevul PETRESCU DAVID de
la clasa a IX a A, îndrumat de către doamna
profesoara VATAVU LIDIA,a
obținut
MENȚIUNE
La faza județeană a CONCURSULUI ,,
ALEGE, ESTE DREPTUL TĂU”- elevele
CEPOSU ȘTEFANIA și DIACONESCU
DELIA, coordonate de către doamna
profesoara BOTEA GHEORGHIȚA, au obținut
PREMIUL al III lea și MENȚIUNE!
PREMIUL III- Olimpiada de Limbă
engleză-BASANGEAC SIMINA, clasa XI A
PREMIUL I- Concursul Cangurul
Lingvist- BASANGEAC SIMINA, clasa XIA
PREMIUL II- Concursul Cangurul
Lingvist-BASANGEAC ANDREI-clasa XIA
.
Certificare competențe profesionale:

nivel 4 filieră tehnologică:

 profil servicii: economic / comerț;
specializare: Tehnician în activități economice.

 Dobândire competențe practice în domeniul
economic/comerț, prin realizare de instruire
practică la agenți economici parteneri,
 Firme de exercitiu scolare pe platforma
ROCT – permite elevilor dobandirea unei
experiente profesionale ce le este utila la
angajarea în muncă.

Activitățile extracurriculare desfășurate:
26 septembrie ,,Ziua Europeană a Limbilor
Străine,
- 5 octombrie - ZIUA EDUCAŢIEI – activitate
interactivă
9 octombrie ,,Ziua nationala de comemorare
a Holocaustului”
,,Ziua nationala de comemorare a
Holocaustului”, ,,Concurs desene HALLOWEEN”, activitatea de traditie,,Balul
bobocilor”;
-participare concursul ,,LIDER EUROPEAN”.
- Proiect Start pentru o cariera BETON
Fundatia LEADERS și HeidelbergCement România

 Certificate de Participare la programele
Junior Achivement și Firme de
exercițiu pe platforma internațională
EntreprisesWithoutBorders.
ACTIVITATI EXTRACURRICULARE

Proiecte cu fonduri europene:
 Proiect ”ROSE” – Runda a-II-a
 Proiect P.O.S.D.R.U -”PREZENT”

Bază materiala
1. CINE SUNTEM NOI?
Începând cu 1 septembrie 2018, denumirea
unităţii devine Liceul Aurel Rainu Fieni,
schimbare aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local
Fieni nr. 23/27.03.2017 și
HCL nr. 50/26.04.2017 și
funcţionăm, în prezent, în
două localuri situate la adrese
diferite, numite de noi Localul A, respectiv B.
Localul A, situat în strada Republicii, nr. 28
are în dotare: 2 săli de clasă, 8 cabinete şi
laboratoare, 4 ateliere (două sunt săli de clasă), 1
sală de sport și 1 cabinet medical și izolator
(cabinetele: Economic, Mecanic, Chimie, Fizică,
Istorie au devenit săli de clasă, cel de biologie -sală
de ședințe).
Localul B, situat în strada Dr. Nicolae
Ștefănescu, nr. 13, are în dotare:16 săli de clasă (2
săli ROSE), 1 laborator TIC și 1 informatică, 1
bibliotecă, 1 centru de documentare şi informare, 1
cabinet psihopedagogic. Cabinetele şi atelierele au
fost dotate prin programul PHARE TVET 20062009, iar clădirile unităţilor şcolare reabilitate prin
programul de reabilitare al unităţilor de învăţămant
cu fonduri de la Consiliul Local și Banca
Mondială.

Resurse umane
Profesori implicați într-un proces de
perfecționare și formare continuă
 1 titular-doctorat
 16 titulari cu gradul I
 8 titulari cu gradul II
 6 titulari definitivat

VIZIUNEA ȘCOLII:

ÎMPREUNĂ PENTRU O EDUCAȚIE DE
CALITATE ȘI UN STIL DE VIAȚĂ
SUSTENABIL!

OFERTA DE SCOLARIZARE
An şcolar 2022-2023
Nivel de învăţământ: liceal
FILIERA TEORETICĂ
PROFIL REAL :
 MATEMATICĂ-INFORMATICĂ- 1 CLASĂ26 LOCURI
PROFIL UMANIST :
 FILOLOGIE – 1 CLASĂ- 26 LOCURI
FILIERA TEHNOLOGICĂ
Nivel de învăţământ liceal - nivel 4 de calificare
PROFIL SERVICII :
 domeniul – ECONOMIC – 1 CLASĂ- 24
LOCURI
cu posibilitatea de calificare:
tehnician în activităţi economice
PROFIL TEHNIC:
 domeniul –electronică-automatizări1 CLASĂ- 24 LOCURI
 clasa a XI-a învăţământ seral - 1 CLASĂ- 28
LOCURI
profil
tehniccalificarea:
tehnician în automatizări
Nivel de învăţământ:profesional –
nivel 3 de calificare
 domeniul electronică -automatizări - 2 clase –
48 locuri
 calificarea : electronist aparate şi echipamente

LICEUL ”AUREL
RAINU” FIENI

Adresa:





Str.Republicii, nr. 28, Fieni
Tel/Fax: 0245.774253
Email: rainua@yahoo.ro
Website:http://liceulfieni.ro

MISIUNEA ȘCOLII:
Liceul Aurel Rainu Fieni
este văzut ca centru de resurse și
servicii educaționale pentru
comunitate, de aceea misiunea
noastră
este
formarea
de
competențe și de rezultate ale învățării, necesare,
pe de o parte, pentru dezvoltarea și împlinirea
personală, pentru inserția profesională, pentru
incluziunea socială și cetățenie activă, pentru
dezvoltarea durabilă și pentru un stil de viață
sănătos, iar, pe de altă parte, pentru a face față
schimbărilor economice, sociale, culturale,
informaționale - Educație pentru toți și pentru
fiecare în parte - pentru că la școala noastră

SE POATE

De ce suntem Şcoală Europeană?
Colegiul are un portofoliu bogat și diversificat de proiecte
europene, ceea ce a permis certificarea sa ca Școală
Europeană, începând din anul 2007.
Colegiul a derulat șapte proiecte în cadrul Programului
Erasmus+:
• patru proiecte Erasmus+ KA1-VET - mobilități pentru
elevii de la specializarea matematică-informatică, în
Barcelos, Portugalia: “Mobilitate Europeană pentru Viitori
Creatori de Pagini Web” (2014 – 2015/36 elevi în
mobilitate), “Competențe de Întreținere și Depanare PC,
prin Mobilitate Europeană” (2015-2016/ 34 elevi în
mobilitate), “EuRoCompetențe de Întreținere și Depanare
PC” (2017 – 2018, 32 elevi în mobilitate), „Mobilitate
Europeană pentru o Carieră în Domeniul IT" (2019-2022/
32 elevi în mobilitate).
• trei proiecte Erasmus+ KA2: proiect KA2: “BE, ACT,
LIVE: Being Aware, Discovering the Quality of Life, Acting
for Living!” (2014-2016/ 24 de elevi în mobilități în Italia,
Portugalia, Lituania, Polonia ), proiect KA201 „Instruction –
Upskilling School Teachers for Education-Work Transition”
(2019-2022), proiect KA229 „Creative Vibrations in Career
Path Planning Using Innovative Teaching Methods:
Gamification, Design Thinking and Project Based Learning”
(2019-2022/ 23 elevi în mobilități în Polonia, Macedonia,
Italia, Portugalia și Spania).
Am derulat patru proiecte premiate în cadrul Concursului
național pentru liceeni EUROSCOLA, după anul 2010. Am
fost de patru ori printre câștigătorii la nivel național, ceea
ce a permis participarea noastră la Ziua Euroscola,
organizată la Parlamentul European din Strasbourg (2010 23 elevi, 2012 - 24 elevi, 2016 - 24 elevi și 2021 – 24 elevi).
După 2010, colegiul a derulat 3 parteneriate multilaterale
Comenius: proiect “4 Myths 4 Truth”/2013-2015 (43 elevi
au beneficiat de mobilități în Finlanda, Portugalia, Lituania,
Grecia, Turcia, Ungaria), proiect “The Magic of Reading,
the Power of Discovering Ourselves”/ 2011-2013 (43 elevi
în mobilități în Italia, Grecia, Polonia, Spania şi Turcia),
“7ID4U”/2010-2012 (36 elevi în mobilități în Finlanda,
Lituania, Germania, Grecia, Turcia, Portugalia).
Participăm la concursul european Secondary Schools
Competitions și la sesiunea plenară a Comitetului
European al Regiunilor, organizată la Bruxelles: 2014,
2017 și 2019.

OFERTA EDUCAŢIONALĂ
an şcolar 2022-2023
NIVEL LICEAL
PROFIL REAL: 2 clase
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, intensiv lb.engleză
(26 locuri)
MATEMATICĂ-INFORMATICĂ (26 locuri)

NOI FACEM DIFERENȚA, NU DIFERENȚE!

Ai de ales! Alege și tu
Colegiul Naţional „NICOLAE TITULESCU”!

PROFIL UMANIST: 3 clase
FILOLOGIE, intensiv lb. engleză (26 locuri)
FILOLOGIE, intensiv lb.italiană (26 locuri)
ȘTIINȚE SOCIALE (26 locuri)
ᴥ Absolvenţii claselor cu predare intensivă a unei limbi
moderne pot obţine atestatul de competenţe lingvistice la
sfârşitul clasei a XII-a, indiferent de profil.
ᴥ Absolvenţii claselor de matematică - informatică pot obţine
atestatul de competenţe de operare pe calculator, la sfârşitul
clasei a XII- a.
ᴥ Elevii vor avea experiențe de învățare într-un spațiu
prietenos, sigur și complet reabilitat. Fiecare sală din cele 12
destinate claselor de elevi este dotată cu mobilier modern și
echipamente de ultimă generație: tablă inteligentă, smart TV,
videoproiector și laptop. Orele de științe și informatică/TIC se
vor desfășura în două laboratoare de informatică și trei
laboratorare de biologie, fizică și chimie.
ᴥ Fiți primii elevi care sărbătoresc începutul anului școlar
2022-2023, în frumoasă noastră sală de festivități sau în noua
curte a colegiului!

ŞCOALĂ EUROPEANĂ
începând din anul 2007
B-dul Trandafirilor nr. 9, Pucioasa
Tel: 0245/760489
nicolaetitulescu2005@yahoo.com
www.cnnt-puc.net
facebook.com/cnntpuc/

Ne mândrim cu excelenții noștri elevi, olimpici naționali
•

(aici, doar cei care au participat la olimpiadele naționale
începând cu anul 2010):
Limba română: Adina Dumitru – menţiune, 2011; Beatrice Ivan –
menţiune - 2010; Laura Vasile – menţiune -2012; Luciana
Cojocaru – 2013, 2014; Ruxandra Diaconescu - premiu special 2011, premiu special - 2014; Ana Maria Brînzoiu – premiu
special - 2015, Roberta Bunoiu – 2016, Roxana Stan – premiu
special - 2016
Olimpiada “Lectura ca abilitate de viață”: Luciana Cojocaru 2014, Roxana Stan – 2016 , Andrada Stan - 2018 , Alexandra
Popescu – 2018
Olimpiada de lingvistică: Sergiu Dinu – 2016, 2018, premiu
special, 2019
Limba franceză: Andreea Iordănescu - menţiune - 2011; Alin
Simionescu - menţiune specială – 2011; Ionuţ Postelnicu - 2012;
Dariana Plăeșu - 2014; Teodora Savu - mențiune specială - 2014
Limba italiană: Ioana Lupoiu – menţiune - 2010; Ioana Băcioiu premiul I -2010; Magdalena Turculeţ - premiul II - 2010, premiul
III -2011, premiul III - 2012; Romina Banu - premiul III - 2011,
premiul I - 2012, menţiune specială, -2013, menţiune specială 2014; Leon Georgian Oproiu - menţiune - 2011, menţiune 2012, menţiune specială - 2013, 2014; Cătălina Panţuroiu - 2013;
Alexandra Stroe – 2013, 2014; Beatrice Rădulescu – 2014,
premiul III - 2015, mențiune specială - 2016; Teodora Tomescu menţiune specială - 2014, menţiune specială -2015, Sabrina
Pizzoli – mențiune specială - 2015, mențiune specială - 2016,
Ștefania Mihalache – mențiune specială - 2015, premiul I - 2016,
Geanina Șindilar – premiul III - 2016, 2017, mențiune specială 2018, premiu special - 2019; Valentin Cristian Dumitra mențiune special - 2016, 2017, 2018, 2019, Ștefania Mihalache premiul I - 2016, Costache Elena Corina – premiu special - 2019,
Neamțu Sonia – premiu special – 2019.
Logică: Ioana Chiţu – 2010; Bianca Bunoiu – 2012; Denisa
Lupoiu, -premiu special - 2013, Dinu Sergiu - 2018, 2019
Psihologie: Elena Stoica - 2010; Alma Frăţilă - 2011; Cristina
Gabriela Teodoroiu - 2014 , Dobre Alexandra - premiul III - 2017
Economie: Andra Petrescu - 2010
Filosofie: Adina Dumitru - menţiune - 2012; Ruxandra
Diaconescu - menţiune - 2013, Felix Ionescu – mențiune - 2016
Geografie: Alexandra Hosszu - 2010; Cezar Petrescu - menţiune
specială – 2013; Olaru Ioana – 2015; Andrei Bratu - menţiune
specială - 2013, mențiune - 2014, mențiune specială – 2015,
mențiune - 2016; Sirboiu Daiana - 2019
Istorie: Adina Dumitru - 2010; Ionuţ Postelnicu - 2011; Felix
Ionescu – 2013, 2014; Topliceanu Miruna – 2016; Dobre
Alexandra – 2018
Religie: Tomescu Ioana Daniela - premiul I – 2015, 2016,
mențiune -2018

„NOI FACEM DIFERENȚA, NU DIFERENȚE”

Ne mândrim cu excelenții noștri elevi, olimpici naționali
(aici, doar cei care au participat la olimpiadele naționale
începând cu anul 2010):
Chimie: Andreea Iordănescu - menţiune specială - 2010;
menţiune - 2011, 2012; Alexandra Oprea - 2016, mențiune
specială - 2017; Eusebiu Christian Bulai - mențiune specială 2016, mențiune specială - 2017; Stoica Teodora – 2018; Măntoiu
Vlad -2018; Stanciu Andrei - 2019
Astronomie: Augustin Ionescu - menţiune - 2011, menţiune 2012, menţiune - 2013, mențiune - 2014, olimpiada
internațională de astronomie – medalie de argint – 2014; Boșcan
Ariadna - 2019
Ştiinţele Pământului: Ruxandra Mărculescu – menţiune - 2010
Tehnologia informaţiei și a comunicațiilor
Andrei Lică – medalie de bronz – 2013, mențiune - 2014,
medalie de bronz - 2015, medalie de bronz - 2016; Bălasa Andrei
- medalie de bronz - 2015, medalie de argint - 2016, Samoilă
Albert- 2019, Banu Adrian - premiul I - 2019
Matematică: Radu Nichita – 2016, medalie de bronz - 2017, 2018

Cultivăm pasiunile elevilor noștri, le dezvoltăm abilitățile
și competențele, îi inspirăm
• Elevii participă la derularea unor proiecte de voluntariat, în
cadrul Programului Strategia
Naţională pentru Acţiune
Comunitară SNAC sau sunt voluntari ai Centrului Europe Direct.
• Colegiul a derulat/derulează programe TIC deosebite,
recunoscute la nivel internaţional: ECDL, CISCO, EUCIP, ORACLE
sau destinate educației financiare – Program Junior
Achievement
• Elevii participă la conferinţe sau evenimente naţionale şi
europene, destinate tinerilor, organizate în țară sau în
străinătate.
• Elevii sunt susţinuţi să participe la concursuri naţionale şi
internaţionale destinate îmbunătăţirii competenţelor lor cheie:
examene Cambridge, DELF/DAFL, CILS/CELI, concursurile
“JUVENES
TRANSLATORES”,
“Cangurul
Lingvist”,
Mathématiques Sans Frontières, concursul naţional de Discurs
Public în Limba Engleză “Public Speaking Competition”,
concursuri de creație literară sau plastic și competiții sportive.
• Elevii sunt antrenați în diverse activități extracurriculare: cercul
de lectură „Magia lecturii”, Concursul de Creație Literară „Ion
Ruseț”, cercul „Sanitarii pricepuți” în parteneriat cu Crucea Roșie
Dâmbovița, Cercul de Protecție Civilă „Cu viața mea apăr viața”,
Clubul de dezbatere „Tinerii dezbat” , cercul de Robotică etc.
• Abilitățile dezvoltate prin proiecte europene sunt recunoscute la
cel mai înalt nivel -la concursul “Made for Europe” – etapa
națională, elevii se clasează pe primele locuri: Andrei Lică – premiul
II – 2016, Petre Bianca-premiul III-2017, Dinu Sergiu-mențiune-2019.

De ce să ne alegeți pe noi?
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Instruirea practică la agenți economici
 Obțineți

competențe

în

vederea

importanți în Târgoviște

dobândirii permisului de conducător auto
categoria B, autoturisme.

O şcoală pentru viitorul tău!
 Dobândiți

certificate de competență

pentru calificări în meserii cerute pe
piața muncii europene

Targoviste, Str. G-ral I.E. Florescu, Nr 18
Posibilități de angajare rapidă!

Telefon: 0372716575, 0245/216653
E-mail: gstatargoviste81ro@yahoo.com

site: www.ltta.ro
Vă punem la dispoziție:
 14 Săli de clasă;
 1 cabinet de legislație rutieră;
 5 laboratoare (fizică, chimie, electrotehnică,

în
elevii înscriși
Bursă pentru
profesional
învățământul

Instruirea și educarea elevilor este asigurată
de un colectiv didactic de înaltă calificare

desen tehnic, construcții-instalații)
1 laborator de informatică conectat la Internet;
Bază sportivă (sală de sport, teren de sport)
Bibliotecă; Sală de festivități
Ateliere adecvate pentru realizarea instruirii
practice
 1 pistă instruire practică conducere auto de
28000 m2
 2 autoturisme Dacia Logan pentru instruire
practică conducere auto categoria B
 Cabinet medical; Cabinet consiliere psihologică





Școală perfect adaptată la cerințele unei
societăți aflată în continuă schimbare

OFERTA de ȘCOLARIZARE pentru ANUL ȘCOLAR 2022 -2023
Liceu tehnologic - CLASA a IX a - ZI
Domeniu / specializare
MECANICĂ/
Tehnician Transporturi

Nr.
locuri

Nr.
clase

24

1

Învățământ profesional
cu durata de 3 ani - CLASA a IX a

Liceu tehnologic - SERAL
Nr.
Nr.
locuri clase

Domeniu / specializare
Electric /
Tehnician electrician electronist auto
- clasa a IX-a
Electric /
Tehnician electrician electronist auto
- clasa a XI-a
Construcții, instalații și lucrări publice /
Tehnician instalator pentru construcții
- clasa a XI-a

28

1

28

1

28

1

Domeniul / Calificarea

Nr. Nr.
locuri clase

MECANICĂ / Mecanic auto

48

2

MECANICĂ / Tinichigiu vopsitor auto

24

1

Școala de maiștri cu durata de 2 ani
Domeniu / Calificare

Școala pregătește forța de muncă în
domenii ale tehnicii de vârf, la standarde
europene, în laboratoare, cabinete și
ateliere dotate prin programul PHARE.
Absolvenții au șansa de a lucra și în țările
Uniunii Europene sau de a continua
studiile în învățământul superior.

Construcții, instalații și lucrări publice /
Maistru instalator în construcții

Nr.
locuri

Nr.
clase

28

1

Absolvenții de învățământ profesional
se pot angaja la service-uri sau companii
din industria auto sau pot continua studiile
în ciclul superior al liceului

