
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 – 24 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. 

 

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

economic partener S.C. IATSA S.A. 

ŞTEFĂNEŞTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

“DINU BRĂTIANU” 
 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 

2021 – 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clasa a XI-a 
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL SERAL 

Profil: Tehnic             Domeniu: Mecanică 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: 

Tehnician mecanic pentru 
întreținere și reparații 

1 clasă – 28 locuri 

 
 
 
 

IMPORTANT!!! 
Şcoala de şoferi este gratis 

pentru calificarea Mecanic auto 
 
 
 

ŞTEFĂNEŞTI 
 

Clasa a IX-a 
ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ZI 

Profil: Tehnic             Domeniu: Mecanică 

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: 

Tehnician prelucrări 
pe mașini cu comandă 

numerică 
 

1 clasă – 24 locuri 
Calificarea asigură absolvenților un nivel sporit de 

cunoştinţe teoretice în domeniu, un grad sporit de 

responsabilitate, autonomie personală completă, 

atribuţii de coordonare şi supraveghere, de a 

executa lucrări de nivel înalt pe maşinile unelte cu 

comandă numerică, precum şi capacitatea de a 

întreţine şi regla, echipamentele, dispozitivele 

mecanice şi electrice din componenţa acestora. 

 
 Bursă socială „Bani de liceu” 250 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 elevii 

obţin Permis de 

conducere cat.B. 

La sfârşitul 

cursurilor cei 

mai buni elevi 

sunt angajaţi. 

 



PROIECTE 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 perioada  

septembrie 2015- februarie 

2020, școala noastră a derulat 

proiectele europene 

ERASMUS + 

"COMPETENT-EU” și 

"Competențe 

profesionale la 

standarde europene –  

siguranța integrării și 

adaptării pe piața 

europeană a muncii!", 

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. Locurile de 

desfășurare  a activităților proiectelor: Marea Britanie-

Plymouth, Portugalia-Montijo, Grecia-Salonic.  
 

Și în perioada 1 septembrie 

2019-31 august 2022, avem în derulare 

un nou proiect Erasmus+ 

“ECO experiences in 
european schools!” 

 

DOTĂRILE ȘCOLII 
 

 10 săli de clasă 

 2 laboratoare de informatică  

 1 atelier-laborator mecatronică 

 1atelier-laborator auto 

 2 ateliere mecanice 

 6 cabinete 

 

 

 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  

 
Director, 

Prof. Mihai Georgeta Camelia 

mailto:liceulstefanesti@yahoo.com

