
LICEUL TEHNOLOGIC 
 

Clasa a IX-a 
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

de 3 ani cu posibilitatea continuării în ciclul 

superior al liceului cu durata de 2 ani 

Mecanic auto 
COD 527 

Profil: Tehnic               Domeniu: Mecanică 

1 clasă – 28 locuri 
Calificarea asigură absolvenţilor capacitatea de a 

efectua operaţii de reglare, ajustare, instalare, 

întreţinere şi reparare la sistemele, mecanismele 

şi instalaţiile autovehiculelor şi de a conduce şi 

exploata autovehicule. 

Tinichigiu vopsitor auto 
COD 506 

Profil: Tehnic               Domeniu: Mecanică 

1/2 clasă – 14 locuri 
Calificarea asigură absolventului capacitatea de a 

identifica și remedia defecte ale cadrului sau 

caroseriei automobilelor, de a realiza protecția 

anticorosivă, terosonică și estetică a caroseriei 

automobilului. 

 

Bursă profesională 200 lei lunar/elev 
Instruire practică a elevilor se realizează la 

agentul economic partener S.C. IATSA S.A. 

ŞTEFĂNEŞTI 

  
La sfârşitul cursurilor elevii obţin Permis de 

conducere cat.B. 

“DINU BRĂTIANU” 
 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

2016 – 2017 
 

 
 

NOU!!! 
Şcoala de şoferi este gratis 

pentru Învăţământ Profesional 
 Mecanic auto 
 Tinichigiu vopsitor auto 

 

 

 

ŞTEFĂNEŞTI 
 

Clasa a IX-a 
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

de 3 ani cu posibilitatea continuării în ciclul 

superior al liceului cu durata de 2 ani 

Sculer matriţer 
COD 510 

Profil: Tehnic             Domeniu: Mecanică 

1/2 clasă – 14 locuri 
Calificarea asigură absolvenţilor capacitatea de a 

confecţiona scule aşchietoare, dispozitive, 

verificatoare, modele, şabloane, ştanţe şi matriţe 

de complexitate medie, utilizând maşini şi utilaje 

specifice lucrărilor de sculărie şi matriţerie. 

 

Bursă profesională 200 lei lunar/elev 
Instruire practică a elevilor se realizează la 

agentul economic partener S.C. ANA MEP SDV 

S.A. ŞTEFĂNEŞTI 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

La sfârşitul cursurilor cei mai buni elevi sunt 

angajaţi. 

 



Baza tehnico-materială 
 

Clădirea principală a Liceului Tehnologic 

“Dinu Brătianu”, Ştefăneşti fost construită în anii 

1950-1953. În decursul anilor, compartimentarea 

clădirii a fost modificată, având în vedere 

necesităţile privind buna desfăşurare a procesului 

instructiv-educativ. 

La parterul clădirii se află. 

 1 laborator tehnologic 

 1 cabinet auto  

 1 cabinet informatică 

 1 laborator AEL 

 1 laborator chimie 

 1 atelier confecţii metalice şi sudură 

 2 ateliere lăcătuşerie 

 centrala termică 

La etajul clădirii se află 8 săli de clasă care au 

diverse funcţionalităţi: 

 1 cabinet fizică 

 1 cabinet biologie 

 1 cabinet matematică 

 1 cabinet limba şi literatura română 

Din anul şcolar 2007-2008, şcoala a fost 

cuprinsă întru-un program amplu de reabilitare şi 

de construire a noi spaţii cu destinaţie 

educatională, astfel încât, din acest an şcolar, 

unitatea noastră dispune de un corp de clădire 

nou cu 4 spaţii şcolare: 

 1 atelier-laborator mecatronică 

 1 atelier-laborator auto 

 1 cabinet pentru comisia de evaluare 

şi asigurare a calităţii în educaţie 

 1 cabinet pentru comisiile metodice 

 sală de sport în care elevii şcolii 

noastre îşi desfăşoară orele de 

educaţie fizică în condiţii optime. 

 

 

 

Scurtă prezentare 
 

Misiunea şi viziunea şcolii noastre: 

„Să asigurăm pentru tinerii din zona 

Ştefăneşti, judeţul Argeş şi din alte judeţe din 

împrejurimi în domeniile mecanică, transporturi, 

electrotehnică, electronică automatizări, servicii 

de educaţie şi instruire profesională, stimulând 

dezvoltarea carierei şi creşterea potenţialului 

economic şi social al zonei. 

Obiectivul principal al instituţiei noastre 

constă în asigurarea unei formări socio-

profesionale la nivelul standardelor de pregătire 

acceptate de Uniunea Europeană şi adaptate în 

permanenţă cerinţelor unei economii de piaţă în 

dezvoltare. 

Şcoala noastră a pregătit de-a lungul anilor 

buni meseriaşi în domeniile mecanic şi electric. 

Rolul şcolii noastre constă în finalizarea 

dezvoltării personalităţii fiecărui tânăr conform 

cerinţelor societăţii contemporane. 

Progresul ştiinţific şi tehnic pe care îl 

cunoaşte lumea de azi presupune asigurarea unei 

pregătiri generale şi profesionale orientată spre 

domenii de activitate precise. 

Pentru a dobândi aptitudini practice specifice 

meseriei, elevii efectuează instruire practică în 

unităţi economice cu profil adecvat în baza unor 

contracte de colaborare ca de exemplu: 

 S.C. IATSA S.A. ŞTEFĂNEŞTI 

 S.C. ANA MEP SDV S.A. ŞTEFĂNEŞTI 

 S.C. ANA IMEP S.A. ŞTEFĂNEŞTI 

 S.C. COMPONENTE AUTO S.A. 

TOPOLOVENI 

 GIC NOSAG METAL S.R.L. PITEŞTI 

 S.C. METABET CF S.A. PITEȘTI 

 

 

 

 

 

LICEUL TEHNOLOGIC 
“DINU BRĂTIANU” 

ŞTEFĂNEŞTI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motto: 
„Dacă îmi spui o să uit, dacă îmi arăţi o să ţin 

minte, dacă mă implici o să înţeleg.” 

ORAŞUL ŞTEFĂNEŞTI 

STRADA CÂMPULUI, NR. 41 

JUDEŢUL ARGEŞ 

TELEFON/FAX 0248/266039 

E-MAIL: liceulstefanesti@yahoo.com 

PAGINĂ WEB: 

www.liceulstefanesti.ro 
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