
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 
 

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 
 

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 

2017 – 2018 
 

Clasa a IX-a 
LICEU TEHNOLOGIC ZI 

Profil: Tehnic             Domeniu: Mecanică 
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: 

Tehnician mecatronist 
1 clasă – 28 locuri 

 Bursă socială “Bani de liceu” 180 lei 
lunar/elev 

 Pentru toţi elevii şcolii care provin 
din altă localitate, M.E.N. asigură 
decontarea integrală a preţului 
abonamentului. 
 

Clasa a XI-a 
LICEU TEHNOLOGIC SERAL 

Profil: Tehnic             Domeniu: Mecanică 
CALIFICAREA PROFESIONALĂ: 

Tehnician mecanic pentru întreținere 
și reparații 

1 clasă – 28 locuri 
 

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 
 

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. NIDEC 
SERVICE&COMPONENTS ROMÂNIA S.A. 
ŞTEFĂNEŞTI 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

La sfârşitul cursurilor cei mai buni elevi sunt 
angajaţi. 

 



PROIECT ERASMUS+ 
 

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 - 
Misiunea și viziunea școlii. 

Astfel în anul școlar 2015-2016, școala noastră 
a derulat proiectul 
european ERASMUS + 
"COMPETENT-EU”, 
obiectivul general fiind 
dobândirea de 

competențe 

profesionale practice de 
către elevi, în calificarile 
profesionale mecanic 
auto și tehnician 
transporturi, astfel încât 
aceștia să devină 
competitivi pe piața 
europeană a muncii, dezvoltarea personală a 
elevilor și pregatirea pentru tranziția de la școală la 
viața activă. Loculul de desfăşurare a proiectului: 
Marea Britanie, Plymouth. 

 
 
 
 
 

Și în noul an școlar este propus un nou proiect 
Erasmus+ 

DOTĂRILE ȘCOLII 
 

 9 săli de clasă 
 2 laboratoare de informatică   
 1 atelier-laborator mecatronică 
 1 atelier-laborator auto  

 2 ateliere mecanice 
 cabinet auto  

 
 

 sală de sport&teren de sport   
 autoturism  

 

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  


