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LICEUL TEHNOLOGIC 
„PAUL BUJOR”
O R A Ș  B E R E Ș T I ,  J U D E Ț  G A L A Ț I

T E  A Ș T E P T Ă M  S Ă  T E  A L Ă T U R I  Ș C O L I I  N O A S T R E !

de ce să ne alegi pe noi?

Dispunem de o bază materială
dotată pentru toate specializările.

Oferim activități extracurriculare și
pregătire suplimentară elevilor prin

proiectul ROSE.

Colectivul de cadre didactice este
dedicat și profesionist.

CINE SUNTEM NOI?
Liceul Tehnologic„ Paul Bujor” este situat în oraşul Bereşti, o
localitate mică din nordul judeţului Galaţi.

 
SCURT ISTORIC

Bazele învăţământului din localitate au fost puse în urma
reformei învăţământului din timpul domnitorului Alexandru Ioan
Cuza – 1865. 
În 1921 se trece la învăţământul obligatoriu de 7 clase şi din
1964 unitatea şcolară devine Liceu de cultură generală. 
Începând cu anul şcolar 2000/2001 unitatea şcolară devine
Grup Şcolar, luând numele ilustrului biolog român „Paul Bujor”
născut în localitate, al cărui tată a fost printre primii învăţători
din şcoală, iar din 2012 a revenit la statutul de liceu teoretic.
Din 2014, Liceul își ia numele de Liceul Tehnologic „Paul
Bujor”.
Din anul 2013 – 2014 am obținut autorizare de funcționare
pentru alte specializări, precum: științe sociale, comerț,
estetică, agricultură. 
În prezent unitatea şcolară dispune de 4 localuri cu 39 săli de
clasă, 3 cabinete şi 3 laboratoare, sală de sport, 2 ateliere,
maşină de transport şcolar. 

            

Am încheiat parteneriate cu agenții
economici pentru stagiile de

practică.



ÎMPREUNĂ, UNIM TALENTUL CU OPORTUNITATEA!
ALEGE-NE PE NOI!

 
Tel/Fax: 0236/342345                                                                                                   Email: grscpaulbujorberesti@yahoo.ro

O F E R T A  E D U C A Ț I O N A L Ă  -  A N  Ș C O L A R  2 0 2 1 - 2 0 2 2
Plan școlarizare: 

Învățământ liceal:
    clasa a IX-a - teoretic - profil uman  

- științe sociale    - 26 de locuri

 
    clasa a IX-a - tehnologic - resurse

naturale și protecția mediului -
agricultură    - 24 de locuri

 
Învățământ profesional:  

 Anul I:  Mecanică - 14 locuri 
             Comerț - 14 locuri

Învățământ seral:
    clasa a XI-a - tehnologic- profil

mecanic   - 24 de locuri

Ziua Porților Deschise ale Liceului - 19 mai 2021

Profilul uman se adresează elevilor cu o înclinație spre
comunicare, literatură, științe umaniste, filosofie și limbi străine. 
Acest profil oferă o paletă largă de oportunități pentru absolvenți. 
cei mai mulți dintre absolvenți aleg să-și continuie studiile în Drept,
Jurnalism, Publicitate, Comunicare și Relații Publice, Istorie,
Turism sau Filosofie.

Domeniul de pregătire agricol se adresează elevilor care vor să
devină antreprenori sau fermieri, având în vedere potențialul de
dezvoltare a activităților agricole în România.

Calificarea comerciant-vanzator oferă un nivel ridicat de
cunoștințe teoretice și practice în domeniu, capacitate de
coordonare și supraveghere și autonomie în desfășurarea
activităților specifice.

Domeniul de pregătire mecanic se adresează elevilor care doresc
să dobândească o serie de cunoștințe, abilități și atitudini care le
vor permite să întrețină, verifice și repare diverse bunuri și
accesorii. 

Derulăm
numeroase
proiecte și
activități

extracurriculare!



Alegerea materialelor şi semifabricatelor necesare
executării pieselor prin operaţii de lăcătuşerie;
Curăţarea, îndreptarea, trasarea, debitarea,
îndoirea manuală a semifabricatelor;
Executarea controlului calităţii semifabricatelor;
Efectuarea reglajelor ale aparatelor de măsură în
funcţie de natura mărimii măsurate;
Executarea unor confecţii artizanale de uz casnic şi
gospodăresc estetice;

Mecanică - Calificarea  Lăcătuş mecanic prestări
servicii

Competenţe specifice ocupaţiei:

La absolvire elevii vor obţine un certificat de
calificare cu care se vor putea angaja în diferite
unităţi de profil. Cei care vor să-şi continue
pregătirea profesională pot opta pentru continuarea
studiilor în învăţământul Seral.

D E S C R I E R E A  O C U P A Ț I I L O R

Pregătirea terenului pentru înfiinţarea culturii de
câmp;
Executarea lucrărilor de întreţinere a plantelor de
câmp;
Recoltarea, depozitarea şi valorificarea culturilor de
câmp şi furajelor;
Îngrijirea animalelor de producţie, reproducţie,;
Organizarea activităţii de producţie a fermei;
Organizarea activităţii de asigurare a calităţii
lucrărilor de creşetre a animalelor.  

Agricultură - Specializarea Tehnician în agricultură
Competenţe specifice ocupaţiei:

După absolvirea liceului, elevii  se vor putea angaja
ca tehnician în ferme zootehnice, ferme agricole
sau pot să-şi înfiinţeze propria afacere în domeniul
agricol.

Informarea clienţilor cu privire la noile oferte de
produse şi servicii/ reduceri ale firmei;
Completarea documentelor specifice livrării
produselor vândute;
Ambalarea şi etichetarea produselor vândute;
Expunerea mărfurilor în sala de vânzare cu
respectarea regulilor. 

Comerţ - Calificarea Comerciant-vânzător
Competenţe specifice ocupaţiei:

La absolvirea celor trei ani de învăţământ
profesional, elevii vor putea să se angajeze ca şi
comerciant vânzător în diferite lanţuri de
magazine. Pot, în acelaşi timp, să îşi continue
studiile şi să se înscrie la învăţământul liceal, pot
dobândi şi a doua calificare, având posibilitatea de
a promova şi examenul de bacalaureat.

 

Coordonarea reparaţiilor maşinilor şi utilajelor
folosite la prelucarea prin aşchiere, deformare
plastic, utilizarea documentaţiei tehnice şi
aplicarea NSM, PSI şi PM;
Coordonarea operaţilor pregătitoare în vederea
realizării activităţilor de mentenanţă;

Mecanică Seral- Specializarea: Tehnician mecanic
pentru întreţinere şi reparaţii

Pe lângă competenţele specifice de la învăţământul
profesional se mai pot enumera şi alte competenţe, ca
de exemplu:

Elevii vor dobândi un certificat de calificare
profesională putându-se angaja, cu ajuorul
acestuia,  ca tehnician mecanic pentru întreţinere
şi reparaţii în diferite ateliere mecanice sau
societăţi comerciale de profil.



 Frizer – coafor – manichiurist - pedichiurist 

Descrierea calificării 
  
 
Calificarea „Frizer – coafor – manichiurist – pedichiurist” 

oferă pregătirea de specialitate necesară pentru prestarea 
serviciilor prin realizarea lucrărilor de frizerie, coafură, manichiură 
și pedichiură. De asemenea, calificarea oferă pregătirea necesară 
pentru realizarea unor activități conexe lucrărilor de estetică 
(programarea clienților, relația cu clienții, aprovizionarea locului 
de muncă etc.). 

 

Tâmplar universal 

Descrierea calificării 
Această calificare asigură absolventului competențele 

necesare realizării operațiilor de croire (tivire – spintecare – 
retezare - secționare), de prelucrare a reperelor din lemn masiv și 
panouri (îndreptare, rindeluire, tăiere la lungime, burghiere, 
cepuire, frezare, strunjire), șlefuire, finisare, asamblare și ambalare 
a produselor finite din lemn, de asigurare a calității operațiilor, de 
organizare a locului de muncă și de respectare a normelor de 
securitatea muncii, igienă și protecție a mediului. 

                                                                                                                                                      Confecționer produse textile 

Descrierea calificării 

 
 
Confecționerii produselor textile realizează operații de pregătire a materialelor textile pentru confecționare, operații de coasere 

la diferite tipuri de mașini de cusut, călcare, finisare și ambalare. Cofecționerul produse textile asigură prelucrarea și asamblarea 
semifabricatelor, urmărind procesul tehnologic până la obținerea produsului finit. 

  

CONTACT : Str. G-ral Eremia Grigorescu Nr. 117; Localitate Tg. Bujor; Cod Poștal 805200;  
Telefon secretariat +40236/340.727; Fax +40236/340.897; 

 E-mail grupscolartgbujor@gmail.com; Website http://liceultehnologic.weebly.com   

Îți recomandăm ca alegerea meseriei și, implicit, a calificării, să fie 
făcută ținând cont de abilitățile pe care le ai deja, nativ, precum și de 
preferințele tale pentru un anumit domeniu. 

Oamenii care au succes în meseria lor nu au ținut cont de ce face 
majoritatea, ci de ce le place și la ce se potrivesc cel mai bine. 

ASIGURĂ-ȚI VIITORUL – învață o profesie la 
Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Tg. Bujor 

 

CADRE DIDACTICE : 
 Maistru Postelnicu Costică 

Maistru Berbeci Lucica; Maistru Miron Neculia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAGII DE PREGĂTIRE PRACTICĂ 

OFERTA EDUCATIONALĂ 

LICEUL TEHNOLOGIC „EREMIA GRIGORESCU” TG. BUJOR 

 

AN ȘCOLAR 2021 – 2022 

ȘCOALA PROFESIONALĂ 

Agenți economici: S.C. ADINA SRL  (Textile), S.C. MOBMIH SRL (Prelucrarea lemnului), S.C. ConsumCoop (Textilă) 

Plan de școlarizare 

2021 - 2022 

 
 

   

 

      Școala PROFESIONALĂ – 3 ANI  
 

o Formă de învățământ ZI 

Profil  Tehnic Domeniul de bază  

Fabricarea produselor din lemn 

Calificarea profesională Tâmplar 

universal - clasa a IX-a (12  

locuri) 

o Formă de învățământ ZI 

Profil  Servicii Domeniul de bază  

Estetica și igiena corpului 

omenesc Calificarea profesională 

Frizer – coafor – manichiurist - 

pedichiurist  - clasa a IX-a (24 

locuri) 
o Formă de învățământ ZI 

Profil  Tehnic Domeniul de bază  

Industrie textilă și pielărie 

Calificarea profesională 

Tehnician în industria textilă  - 

clasa a IX-a (12  locuri) 

 

 

 

mailto:grupscolartgbujor@gmail.com
http://liceultehnologic.weebly.com/


LICEUL TEHNOLOGIC „EREMIA GRIGORESCU” TG. BUJOR 
 

 
Liceul Tehnologic „EREMIA GRIGORESCU” Tg. Bujor este situat în Târgu Bujor, oraș cu 

7625 locuitori din județul Galați. Unitatea noastră de învățământ are o vechime de jumătate de secol, 
fiind înființată la 1 septembrie 1956. În anul școlar 1956-1957 școala avea 45 elevi care învățau în 2 săli 
de clasă, ca în prezent să dispună de 39 de clase cu 958 elevi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Corp A – Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Tg. Bujor 

 
Tipul școlii este liceu tehnologic cu următoarele niveluri de școlarizare : 
- Învățământ preșcolar – 2 grădinițe (structuri); 
- Învățământ primar – clasele 0-IV; 
- Învățământ gimnazial – clasele V-VIII; 
- Învățământ liceal teoretic – clasele IX-XII (învățământ de zi și frecvență redusă); 
- Învățământ liceal tehnologic – clasele IX-XII (învățământ de zi și seral); 
- Școala profesională – anul I-III. 
- A Doua Șansă  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                       Grădinița cu Program Normal „Căsuța Piticilor” Tg. Bujor                                      Grădinița cu Program Normal Moscu – Tg. Bujor 

 
Profile de studiu : 
- Filiera teoretică, profil real cu specializarea ȘTIINȚE ALE NATURII; 
- Filiera teoretică, profil uman cu specializările ȘTIINȚE SOCIALE și FILOLOGIE; 
- Filiera tehnologică, profil tehnic cu domeniile FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN; 

INDUSTRIA TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE; CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE 
și MECANICĂ; 

- Filiera tehnologică, profil servicii cu domeniul ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI 
OMENESC; 

- Școala profesională cu domeniile FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN, INDUSTRIA 
TEXTILĂ ȘI PIELĂRIE și CONSTRUCȚII, INSTALAȚII ȘI LUCRĂRI PUBLICE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Liceul Tehnologic „Eremia Grigorescu” Tg. Bujor este o unitate școlară pentru învățământ 

de masă, finanțat din resurse publice, adoptând sistemul tradițional de învățământ la forma de 
învățământ de zi și frecvență redusă. 

Predarea este în limba română iar limbile străine studiate sunt limba franceza și limba engleza. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                   

deviza Liceului Tehnologic „Eremia Grigorescu” Tg. Bujor 

 
 
 

„Școala cea mai bună este aceea în care 
înveți, înainte de toate, a învăța!” 

                                      Nicolae Iorga 

 



        "Caracterul însă, al unei școli bune, e ca elevul să învețe în ea mai mult decât i se preda, mai mult decât știe însuși 

profesorul.” 

MIHAI EMINESCU 

Misiunea școlii este să asigure o educație de calitate pentru 
dezvoltarea individului, în vederea integrării acestuia în plan social și 
profesional. 

Şcoala noastră, împreună cu toți factorii educaționali, asigură 
elevilor din comuna Tudor Vladimirescu și din comunele limitrofe, servicii 
de educație și instruire profesională de calitate, stimulând dezvoltarea 
carierei și creșterea potențialului economic și social al zonei. 

 

LICEUL TEHNOLOGIC TUDOR 

VLADIMIRESCU 

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ  

Anul școlar 2021-2022 

Contact: Com. Tudor Vladimirescu, jud. Galaţ i,  Str. Mircea cel Bă trân Nr. 2464 
Telefon: 0236/828621, Fax: 0236/828621 

Email: lttvgl@yahoo.com, lttvgl@gmail.com 

Site: http://lttvgl.wixsite.com/home 

CONCURSURI 
Anul școlar 2019-2020 

PREMIUL I 

CEA MAI BUNĂ PREZENTARE 

POWERPOINT  

Târgul Național al F.E. ”Kretzulescu-
tradiție și contemporaneitate”, București 

SITE 

Târgul Regional al F.E. ”Pași spre 
succes”, Iași; 

CELE MAI BUNE MATERIALE 

PROMOȚIONALE 

Târgul Regional F.E., Galați  
 

CEL MAI BUN SPOT 

PUBLICITAR 

Târgul Național F.E. ”Elevul de azi, 
antrepronorul de mâine”, Focșani 

PREMIUL II 

CEA MAI BUNĂ 

PREZENTARE .PPT 

Competiție Internațională ”Elevii 
antreprenori, de la virtual la real” 

PREMIUL III 

CELE MAI BUNE MATERIALE 

PUBLICITARE   

Târgul întreprinderilor simulate și al 
F.E., Alba-Iulia  

PROIECTE 
 

POCU “Competențe reale prin stagii de 

practică pentru o economie inovativă” 

SNAC Strategia Națională de Acțiune 

Comunitară   

„La joie d’etre francophone” 

„Pergamentul lecturii” 

„Ora de net”-voluntariat 

”Tradiții și obiceiuri” 

Ofertă Educaţională 

Clasa Filiera Profilul Domeniul Specializarea 
Nr. 

Locuri 

a IX-a 

Liceu zi 
Tehnologică Servicii Comerț 

Tehnician în 

activități de 

comerț 

24 

a IX-a 

Liceu 

seral 
Teoretică Real - 

Științe ale 
naturii 

28 

SPRIJIN FINANCIAR 
 

• “BANI DE LICEU” - se acordă sprijin financiar 
pentru elevii de liceu în cadrul Programului national 
de protecție socială 

• BURSE DE MERIT - se acordă un sprijin financiar 
pentru rezultate deosebite la învățătură 

mailto:lttvgl@yahoo.com


     „Educația este cea mai puternică armă pe care voi o puteți folosi pentru a schimba lumea.”  

Nelson Mandela 

 

LICEUL TEHNOLOGIC TUDOR 

VLADIMIRESCU 

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ  

Anul școlar 2021-2022 

RESURSE UMANE  

31 de cadre didactice din care: 

• 27 titulare 

• 4 suplinitori calificaţi,  

• Personal didactic auxiliar 5 şi 
nedidactic 11. 

 
BAZĂ MATERIALĂ 

• 2 laboratoare fizică-chimie 

• 2 laboratoare informatică 

• 1 laborator comerț 

• 1 atelier de practică – textile/
pielărie 

• 21 săli de curs dotate cu 
echipamente TIC 

 
CABINET DE PSIHOLOGIE 

• Consiliere informaţională 

• Consiliere educaţională 

• Activităţi de dezvoltare per-
sonală 

• Consiliere suportivă 

• Consiliere vocaţională 

PARTENERI ŞI  

COLABORATORI 

• Universitatea ”Dunărea de 
Jos”, Facultatea de Științe și 

Ingineria Alimentelor, Galați 

• Centrul de protecţie a 
victimelor traficului de persoane 

• Liceul Tehnologic „Alexiu 
Berinde”, Şeini Maramureş 

• Centrul de zi pentru copiii cu 
dizabilități “Suflet lieștean”, com. 

Liești 

• Colegiul Tehnic de Alimentație 
și Turism ”Dumitru Moțoc”, 

Galați  

• Liceul Teoretic ”Emil 
Racoviță”, Galați 

• S.C. “MARCEL  PROD” 
S.R.L. 

• S.C. “PROFI FOOD” S.R.L. 

Contact: Com. Tudor Vladimirescu, jud. Galaţ i,  Str. Mircea cel Bă trân Nr. 2464 
Telefon: 0236/828621, Fax: 0236/828621 

Email: lttvgl@yahoo.com, lttvgl@gmail.com 

Site: http://lttvgl.wixsite.com/home 

ZIUA PORȚILOR 
DESCHISE 

21 MAI 2021 

 

Vă așteptăm cu drag! 

TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI DE 

COMERȚ 
 

Oportunități după terminarea liceului:  
Reprezentant comercial 

Agent de vânzări 

Agent comercial 

Agent reclamă publicitară 

Agent servicii client 

Asistent vânzări în magazine 

Șef raion/adjunct mărfuri  

 ȘTIINȚELE ALE NATURII  

 

Evoluţie în carieră: 

· Facultatea de Medicină, Stomatologie, 

Farmacie, Chimie, Biologie, Fizică  

· Facultatea de Asistență medicală  

· Facultatea Politehnică  
Învățământ postliceal: Asistent medical 

L EGĂMÂNT 
 
 

T RADIȚII 
 
 

T ENACITATE 
 
 

V ALORI 

mailto:lttvgl@yahoo.com


 

Com. Tudor Vladimirescu, jud. Galați; Tel./fax: 0236/828621; E-mail: lttvgl@yahoo.com;  
Website: www.lttvgl.wixsite.com/home 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Filiera TEHNOLOGICĂ - Profil SERVICII 

TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂȚI DE COMERȚ 
Calificare 

 

Este meseria potrivită pentru tine, dacă te interesează: 

• Identificarea caracteristicilor produselor alimentare/nealimentare și prezentarea ofertei de mărfuri 

(prețuri, avantaje, dezavantaje); 

• Verificarea cantitativ/calitativ a produselor, din punct de vedere al integrităţii, a proprietăţilor calitative; 

• Realizarea ofertei de mărfuri conform nevoilor şi cerinţelor consumatorilor; 

• Promovarea produselor; 

• Analizarea oportunităților de piață; 

• Comunicarea eficientă cu clienții; 

• Utilizarea tehnicilor de negociere în afaceri; 

• Dezvoltarea abilităților antreprenoriale. 

 

FINALITĂȚI ȘI OPORTUNITĂȚI 

La absolvirea clasei a XII-a, elevii primesc un ATESTAT DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR 

PROFESIONALE NIVEL 4, ce permite angajarea în mod calificat, ceea ce dă dreptul la un salariu de încadrare 

superior. 
 

Încadrarea în muncă după absolvire: 
Această calificare permite absolvenţilor să se încadreze pe posturile de:  

✓ Reprezentant comercial 

✓ Agent de vânzări 

✓ Agent comercial 

✓ Agent reclamă publicitară 

✓ Agent servicii client 

✓ Asistent vânzări în magazine 

✓ Șef raion/adjunct mărfuri alimentare/nealimentare. 

FINALITĂȚI ȘI OPORTUNITĂȚI 

Continuarea demersului profesional prin studii superioare universitare: 
Această calificare permite absolvenţilor să urmeze oricare dintre următoarele specializări:  

➢ Facultățea de Management 

➢ Facultatea de Marketing 

➢ Facultățea de Contabilitate 

➢ Facultățea de Administrare a afacerilor  

➢ Facultățea de Economia comerțului turismului și serviciilor 

➢ Facultățea de Economie și afaceri internaționale 

 

mailto:lttvgl@yahoo.com


 
 

 

 

 

 
OFERTA EDUCAŢIONALĂ  2021-2022 

Învățământ liceal zi 
Profil Real, specializarea Ştiinţe ale naturii o clasă: 26 de locuri  

(ultima medie de admitere 8,07); 

Profil Tehnic domeniul Mecanică  

Calificarea profesională  Tehnician proiectant CAD 
clasă: 24 de locuri 

 (ultima medie de admitere 6,37) 
Învățământ liceal seral 

Profil Servicii - domeniul Comerţ  

Calificarea profesională Tehnician în activităţi de comerţ 

o clasă: 28 de locuri; 

 

Învățământ profesional de stat 

Domeniul Mecanică 

 calificarea  Lăcătuș mecanic prestări servicii 

o clasă: 28 locuri 

Domeniul Industrie Textilă și Pielărie 

 calificarea Confecționer produse textile 

o clasă: 28 locuri 

 

Director adjunct, 

Prof. VIORICA  

ARTENIE 

 

Consilier educativ, 

Prof. DANIELA  

DINU 

 

DATE DE CONTACT 
Str. Galaţi Nr. 254;  

Tel/Fax 0236 823504 

Adresă E – mail – 

grscpechea@yahoo.com 

http://ltcc-pechea.ro/ 

 

ECHIPA 

MANAGERIALĂ 
 

ALĂTURI DE 

NOI 

VIITORUL TĂU 

ESTE MAI 

SIGUR! 
 

Director, 

Prof. VIORICA-ANA 

ŞTEFU 

ZIUA   PORȚILOR  DESCHISE 

 VINERI,  21. 05. 2021, ora 10.00 
 

mailto:grscpechea@yahoo.com
http://ltcc-pechea.ro/


   
Profilul Real – specializarea Ştiinţe ale naturii 

Ce vei învăţa? 

 

- observarea şi interpretarea proceselor naturale care au loc în mediu, pentru înțelegerea impactului  

reciproc între mediu şi activităţile umane; 
- investigarea şi interpretarea interdependențelor în și între sistemele biologice, fizice şi chimice prin  

abordări interdisciplinare; 

- aplicarea în practică a cunoştinţelor dobândite în orele de teorie, prin studiu în laboratoare de profil,  

cabinet de robotică, proiectare şi imprimare 3D. 

Ce avantaje vei 

avea? 

- vei beneficia de activitate practică în laboratoare de specialitate; 

- o bună informare documentară şi ştiinţifică; 

- participare la proiecte educaţionale, clubul de robotică, clubul de teatru, la nivel local,  regional şi  

naţional. 

Ce vei face după 

absolvirea 

liceului? 

Specializarea  Științe ale naturii este o specializare ideală pentru cei ce doresc să se pregătească pentru 

domeniile medicină, farmacie, fizică, chimie, biologie, protecţia mediului, , medicină veterinară, silvicultură. 

Poţi să-ţi continui studiile în învăţământul postliceal şi învăţământul superior. 

Profilul Tehnic – domeniul Mecanică, calificarea Tehnician proiectant CAD 

Tehnicianul proiectant CAD (Computer Aided Design) efectuează desene în AutoCAD, un program simplu, prietenos, comod, 

extrem de eficient, cu milioane de utilizatori. Meseria de proiectant te ajută să câştigi bani folosind calculatorul ca instrument de 

lucru curent. 

Ce vei învăţa? 

 

- să realizezi desene 2D şi 3D cu ajutorul programului CAD; 
- să propui soluţii de proiectare pentru un produs dat; 

- să foloseşti calculatorul ca instrument de lucru curent; 

- să proiectezi şi să asamblezi componente ale sistemelor de transmitere a mişcării. 

Ce avantaje vei 

avea? 

- Cunoştinţele dobândite îţi permit dezvoltarea profesională pe diferite domenii: mecanică, construcţii,  

arhitectură, nave, robotică, mecatronică; 

- Utilizarea soft-urilor de proiectare într-un mod creativ, eficient. 

Ce vei face după 

absolvirea 

liceului? 

Te poţi angaja  tehnician desenator în orice firmă/companie/multinaţională care are atelier de proiectare sau 

tehnician mecanic. 

Poţi să-ţi continui studiile în învăţământul postliceal şi învăţământul superior tehnic 

Profilul Servicii – domeniul Comerţ, calificarea Tehnician în activităţi de comerţ 

Tehnicianul în activităţi de comerţ este acea persoană care vinde/cumpără pe piaţă, dezvoltă legături cu parteneri externi, este un 

bun negociator şi este capabil să evalueze produsele sau serviciile la adevărata lor calitate pentru a putea justifica preţurile. 

Ce vei învăţa? 

 

- Să verifici calitatea produselor pe care le cormecializezi;  

- să  realizezi şi să prezinţi o ofertă de mărfuri; 

- să utilizezi tehnici de promovare a produslore; 

- să cunoşti legislaţia în domeniul protecţiei consumatorului. 

Ce avantaje vei 

avea? 

- Vei efectua stagii de pregătire practică în magazine; 
- Vei înţelege viaţa unei societăţi comerciale prin implicarea într-o Firmă de exerciţiu; 

- Vei învăţa tehnici de comunicare şi negociere. 

Ce vei face după 

absolvirea 

liceului? 

Te poţi angaja  agent de vânzări, casier, gestionar, merceolog, operator comenzi. 

Poţi să-ţi continui studiile în învăţământul postliceal şi învăţământul superior în domeniul ştiinţelor 

economice. 

Domeniul Mecanică, calificarea Lăcătuş mecanic prestări servicii 

Calificarea de Lăcătuş mecanic prestări servicii asigură absolventului capacitatea de a confecţiona produse de artizanat şi de uz 

casnic şi de a întreţine şi repara accesorii şi bunuri gospodăreşti. 

Ce vei învăţa? 

 

- Să realizezi şi să interpretezi schiţe ale pieselor mecanice; 

- Să execuţi operaţii de lăcătuşerie, să execuţi diferite confecţii metalice; 

- Să utilizezi SDV-uri specifice domeniului MECANICĂ. 

Ce avantaje vei 

avea? 

Pregătirea practică se va realiza atât în atelierul-şcoală, cât şi la operatorul economic partener Liberty Galaţi 

ceea ce iţi va oferi o temeinică pregătire în domeniu având alături mentori cu experienţă şi absolvenţilor un loc 

de muncă. 

Beneficiezi de o bursă lunară în valoare de 200 lei, echipament de protecţie a muncii . 

Ce vei face după 

absolvirea 

liceului? 

Te poţi angaja la Liberty Galaţi sau la orice alt operator economic ca lăcătuş mecanic, lăcătuş montator, 

lăcătuş mecanic de întreţinere şi reparaţii universale, lăcătuş SDV-uri.; 
Poţi continua studiile liceale, ciclul superior al liceului, filieră tehnologică, învăţământ de zi sau seral; 

Domeniul Industrie textilă şi pielărie , calificarea Confecţioner produe textile 

Confecționerii produse textile realizează operații de pregătire a materialelor textile pentru confecționare, operații de coasere la 

diferite tipuri de mașini de cusut, călcare, finisare și ambalare. 

Ce vei învăţa? 

 

- Să pregăteşti ţesăturile şi tricoturile pentru confecţionare, să prelucrezi reperele articolelor de  

îmbrăcăminte; 

-  Să asamblezi produse textile, să verifici calitatea prelucrărilor efectuate, respectând standardele 

Ce avantaje vei 

avea? 

Experienţă practică în domeniu prin efectuarea stagiilor de pregătire practică la SofaestMob SRL Galaţi 

Beneficiezi de o bursă lunară în valoare de 200 lei, echipament de protecţie a muncii  

Ce vei face după 

absolvirea 

liceului? 

Te poţi angaja în domeniu pe funcţia de cusător, confecţioner produse textile, pregătitor articole textile. 

Poţi continua studiile liceale, ciclul superior al liceului, filieră tehnologică, învăţământ de zi sau seral. 

 



LICEUL TEHNOLOGIC “COSTACHE CONACHI”
OFERTA EDUCAŢIONALĂ 2021 – 2022

1. TEHNICIAN PROIECTANT CAD

Descriere: Tehnicianul proiectant CAD (Computer Aided Design) îndeplineşte sarcini cu caracter
tehnic  de  proiectare,  desenare,  verificare,  exploatare  şi  punere  în  execuţie  a  desenelor  specifice
domeniului  tehnic.  Testează  programele,  concepe  şi  realizează  scheme ale  componentelor  tehnice  în
domeniu, contribuie la estimarea cantităţilor şi costurilor materiale, la estimarea forţei de muncă necesare.
Asigură  controlul  tehnic  al  desenelor,  corectează  şi  întreţine  bibliotecile  de  programe  aplicative  în
concordanţă cu specificaţiile şi reglementările în vigoare. 

Competenţe  specifice:  realizarea  desenelor  în  2D şi  în  3D a pieselor  mecanice,  realizarea  de
prezentări multimedia, realizarea şi montarea organelor de maşini în subansamble şi ansamble, montarea
sistemelor mecanice.

Atestare profesională: certificat de calificare profesională nivel 4 şi supliment descriptiv conform
Europass.

2. TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI DE COMERŢ

Descriere: Tehnicianul în activităţi  de comerţ este acea persoană care vinde/cumpără pe piaţă,
dezvoltă legături cu parteneri externi, este un bun negociator şi este capabil să evalueze produsele sau
serviciile la adevărata lor calitate pentru a putea justifica preţurile. Are competenţe cheie necesare unei
bune comunicări, atât cu persoanele cu care intră în contact cât şi în cadrul echipei de lucru, competenţe
de utilizare a softurilor specifice, şi aplică tehnici de mbunătăţire a calităţii activităţii la locul de muncă.
Calificarea  îi  oferă  un  nivel  ridicat  de  cunoştinţe  teoretice  în  domeniu,  capacitate  de  coordonare,
supraveghere şi autonomie în desfăşurarea activităţilor specifice.

Competenţe  specifice:  gestionarea  unităţii  comerciale,  administrarea  ofertei  de  mărfuri,
recepţionarea, depozitarea şi manipularea mărfurilor alimentare şi nealimentare.

Atestare profesională: certificat de calificare profesională nivel 4 şi supliment descriptiv conform
Europass.

3. CONFEC IONER  PRODUSE  TEXTILEȚIONER  PRODUSE  TEXTILE

Descriere: Confec ionerii  produse textile  realizează  opera ii  de pregătire  a  materialelor  textileționerii produse textile realizează operații de pregătire a materialelor textile ționerii produse textile realizează operații de pregătire a materialelor textile
pentru  confec ionare,  opera ii  de  coasere  la  diferite   tipuri  de  ma ini  de  cusut,  călcare,  finisare  iționerii produse textile realizează operații de pregătire a materialelor textile ționerii produse textile realizează operații de pregătire a materialelor textile șini de cusut, călcare, finisare și șini de cusut, călcare, finisare și
ambalare.  Confec ionerul  produse textile  asigură prelucrarea  i  asamblarea  semifabricatelor,  urmărindționerii produse textile realizează operații de pregătire a materialelor textile șini de cusut, călcare, finisare și
procesul tehnologic până la ob inerea produsului finit.ționerii produse textile realizează operații de pregătire a materialelor textile

Competenţe  specifice:  efectuarea  operaţiilor  tehnologice  de  realizare  a  produselor  textile,
realizarea controlului calitativ al operaţiilor de confecţionare, menţinerea şi întreţinerea utilajelor.

Atestare profesională: certificat de calificare profesională nivel 3 şi supliment descriptiv conform 
Europass.

4. LĂCĂTU  MECANIC PRESTĂRI SERVICIIȘ MECANIC PRESTĂRI SERVICII

Descriere: Lăcătuşul mecanic prestări servicii confecţionează produse de artizanat şi de uz casnic
şi deasemenea întreţine şi repară accesoriile şi bunurile gospodăreşti. Lăcătuşul mecanic prestări servicii
execută şi repară confecţiile metalice artizanale, de uz casnic şi gospodăresc. 

Competenţe specifice:  efectuarea operaţiilor tehnologice de realizare a produselor de artizanat şi
uz casnic, realizarea controlului calitativ al operaţiilor, menţinerea şi întreţinerea utilajelor.

Atestare profesională: certificat de calificare profesională nivel 3 şi supliment descriptiv conform 
Europass. 





 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferta educațională 2021-2022 
Liceu-învățământ de zi- Clasa a IX-a 24 locuri 

Calificare profesională: 

-Tehnician în agricultura ecologică 

 

Școala Profesională- învățământ de zi – Clasa a IX-a 12/12 locuri 

Calificări profesionale: 

                -Mecanic agricol /-Frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ÎȚI DOREȘTI O 
CARIERĂ? 

● Alege calificarea TEHNICIAN ÎN AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ!  Tot mai 
mulţi absolvenţi de gimnaziu din România se îndreaptă spre liceele agricole în speranţa că, 
după absolvire, vor derula afaceri cu bani europeni. Mai mult, piaţa muncii din Europa are 
mare nevoie de oameni bine pregătiţi în domeniul agricol.Tinerii care obţin atestat de 
absolvire se pot înscrie pentru proiecte cu finanţări de zeci de mii de euro. Absolvenţii 
liceelor agricole după ce promovează ultimele examene din clasa a XII-a, vor primi atestate 
de tehnician in agricultura ecologica, documente recunoscute în Uniunea Europeană. 

● Îți dorești să devii MECANIC AGRICOL? Pe lângă avantajul de a putea învăţa 
o meserie căutată pe plan naţional şi european bine remunerată, viitorii beneficiari ai 

acestui program de învăţământ profesional vor obţine o bursă de stat lunară în valoare de 200 lei!. Elevii învaţă meseria de mecanic agricol la 
cele mai bune standarde. Pe această cale ne adresăm tinerilor între 14 şi 16 ani care doresc să urmeze o carieră în acest domeniu de activitate. După 
trei ani, aceştia au şansa de a învăţa o profesie, de a se certifica şi a se angaja. Iar asta poate fi doar o rampă de lansare pentru o viitoare carieră.  

● Te pasionează ESTETICA ȘI IGIENA CORPULUI OMENESC? Sub atenta îndrumare a specialiștilor în estetică, veți primi cele mai noi 
informatii și veți dobândi cunostințe vaste despre cum să deveniți un adevarat profesionist în domeniul frumusețe. În cadrul acestor cursuri  veți învăța 
cum să executați o serie de operații și de activități necesare îngrijirii părului precum și a unghiilor, respectiv mâinilor și picioarelor, utilizând tehnici, 
instrumente și produse cosmetic corespunzătoare. Orice salon de înfrumusețare caută să angajeze personal calificat care să poată activa în cât mai 
multe din subramurile acestui domeniu. Acesta este motivul pentru care, cei mai mulți dintre absolvenți își găsesc cu ușurință un loc de muncă în 
cadrul saloanelor de frumusețe. 

CINE SUNTEM 

● Liceul Tehnologic nr. 1 este situat în centrul localității Corod, la o distanță de 23 de km de orașul Tecuci. 

● Pentru o instruire de calitate a elevilor, unitatea noastră colaborează cu parteneri educaționali: 

-agenți economici 

-universități 

-unități cu același profil din țară 

-alte instituții de renume din localitate și din județ 

ÎMPREUNĂ  OBȚINEM PERFORMANȚE            PROMOVABILITATEA LA EXAMENUL DE BACALAUREAT: 

Olimpiade – faza națională 2017/2018                  2013- 80%; 2014 – 30%;2015- 100%;2016- 50%;2017-50%;2018- 45%;2019- 30%;2020-50% 

Premiul I- clasa a XI-a, Domeniul Agricultură, Cultura plantelor-2017   

 Premiul II-clasa a XII-a Domeniul Agricultură, Cultura plantelor -2018               

LA TERMINAREA STUDIILOR, ABSOLVENȚII OBȚIN URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

Pentru absolvenții de liceu: 

-diplomă de bacalaureat, certificate de competență lingvistică de comunicare orală în limba română/într-o limbă de circulație 
internațională/competențe digitale 

-diplomă de absolvire a liceului 

-certificat de competențe profesionale nivel 4 însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului. 

Pentru absolvenții de nivel profesional: 

-Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului 

-Certificat de calificare profesională nivel 3 însoțit de suplimentul descriptiv al certificatului, pentru calificările corespunzătoare:  mecanic agricol, 
frizer-coafor-manichiura-pedichiurist.  



 

OOffeerrttaa  șșccoollaarrăă  22002211--22002222 
Clasa Filiera Profil Specializarea Nr. de locuri 

a IX-a zi liceu Tehnologică Resurse naturale şi 
protecţia mediului 

Tehnician in agricultura ecologica 24 

a IX-a 
profesională 

Tehnologică Mecanica/ Estetica și 
igiena corpului omenesc 

Mecanic agricol/Frizer-coafor-
manichiurist-pedichiurist 

12/ 12 

Absolvenții acestei școli vor fi în măsură să aplice tehnologiile ecologice de cultivare a plantelor și de creștere a 
animalelor, să organizeze o exploatație agricolă, să aplice noțiunile de gestiune și evidență economică. 

Pentru a-și putea finaliza cu succes aceste competențe și multe altele, adiacente celor sus menționate, absolvenții își vor 
fundamenta în timpul școlii, cunoștinte teoretice și deprinderi practice referitoare la legislația și etica profesională, 
agropedologia ecologică,marketingul produselor agricole, securitatea și sănătatea în muncă, organizarea exploatării agregatelor 
și instalațiilor folosite în agricultura ecologică, tehnologii ecologice de cultivare a plantelor.  

 
Estetica si igiena corpului omenesc nu înseamnă doar să execuți anumite proceduri, ci să întâlnești oameni noi în fiecare 

zi, să le ințelegi preocupările și așteptările, să le acorzi consultanța cu privire la îngrijirea de acasă și să elaborezi scheme de 
tratament personalizate, în concordanță cu necesitățile fiecăruia. Sunt necesare cunoștinte solide în domeniul frizer-coafor-
manichiura-pedichiurist, deoarece nici un tratament nu va fi la fel, ci va fi o provocare pentru a obține cele mai bune rezultate. 
Iar satisfacția cea mai mare vine la sfârșit, când vezi mulțumirea în ochii clientei/ clientului și realizezi că i-ai schimbat viața și i-ai 
redat încrederea în sine. 

Mecanic agricol de întretinere și reparatii - asigură supravegherea, întretinerea, reparatiile curente şi reparaţiile capitale 
a maşinilor şi echipamentelor agricole, aflate în dotarea tuturor organizatiilor care desfăsoară activităti agricole.Toate aceste 
competențe țin seama de trăsăturile specifice ale învățământului din țările Uniunii Europene cât și de sistemele educaționale 

promovate cu succes în alte țări (Italia, Grecia, Turcia, Spania etc.)  Viitorul e în mâinile voastre! 

 

Liceul Tehnologic nr. 1 Corod 
Str. Şcolii Nr. 10 

Com. Corod, Jud. Galaţi 
Cod Poştal 807080 

Tel-fax:0236-864021 
E-mail:sc1corod@yahoo.com 

http://liceulcorod.ro 
 

http://liceulcorod.ro/


Liceul Tehnologic Nr.1 Cudalbi reprezintă 

o instituție de învățământ care funcționează după 

standardele de pregatire profesională, naționale și 

internaționale și își propune să ofere absolvenților o 

educație de calitate în conformitate cu nevoile de 

schimbare ale societății românești și europene     

 

SCURT ISTORIC 

   Unitatea noastră a luat fiinţă în anul 1955 

şi în cei 64 de ani de funcţionare a cunoscut mai 

multe forme de organizare, fiind pe rând Şcoală 

Profesională, apoi Şcoală Profesională cu treapta 

a-I-a de liceu dupa care Grup Şcolar,  iar din 1997 

a funcţionat numai ca Şcoală Profesională. În anul 

2008, Şcoala Generala Nr. 2 a fuzionat cu Şcoala 

Profesională, rezultând  noua instituţie denumită 

Liceul Tehnologic Nr.1 Cudalbi.  

 

 Şcoala califică elevi in următoarele 

meserii :  

-Tehnician mecanic pentru întreţinere şi 

reparaţii. 

  -Tehnician în agricultură ecologică. 

  -Tehnician veterinar. 

  -Tehnician protecția plantelor 

  -Tehnician cadastru, funciar-topograf 

  -Mecanic agricol 

  -Sudor 

 Baza materiala a școlii este formată din: 

 

- Spațiu special destinat grădiniței. 

- Sală de clasă dotată special pentru clasa pregătitoare. 

- Două ateliere mecanice ; 

- Două ateliere de croitorie dotate corespunzator ; 

- Parc de mașini și utilaje agricole. 

- Poligon conducere tractor ; 

- Fermă didactică cu 3 ha. teren arabil, 0,80 ha.livadă, 

seră în suprafață de 350mp ; 

- Două  laboratoare de informatică ; 

- Bibliotecă ; 

- Teren de sport cu suprafață sintetică. 

- Sală de sport de practică competițională locală. 

- Internat și cantină în conservare ; 

- Două microbuze pentru transportul elevilor; 
 

 

                  

 
 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

       

 

LICEUL TEHNOLOGIC NR.1 
LOCALITATEA CUDALBI 

JUDEȚUL GALATI 

STR. ȘTEFAN CEL MARE, NR. 247  

COD 807105 

TEL. 0236-862509 

FAX. 0236-862043 
http://scoli.didactic.ro/scoala_de_arte_si_meserii_cudalbi/ 

https://ro-ro.facebook.com/LiceulTehnologicCudalbi/ 

e-mail: samcudalbi@yahoo.com 

               

   

   

   

   

   

   

   

http://scoli.didactic.ro/scoala_de_arte_si_meserii_cudalbi/
mailto:samcudalbi@yahoo.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Învățământ liceal ZI 

Profil Specializare Clasa 
Nr. 

locuri 

Resurse 

naturale și 

protecția 

mediului 

Tehnician veterinar a IX-a 12 

Servicii 
Tehnician în 

activități de comerț 
a IX-a 12 

 

Învățământ profesional cu durata de 3 ani 

Domeniu Specializare Clasa 
Nr. 

locuri 

Mecanică 
Mecanic agricol a IX-a 12 

Strungar a IX-a 12 

 

Învățământ liceal SERAL 

Profil Specializare Clasa 
Nr. 

locuri 

Resurse 

naturale şi 

protecţia 

mediului 

Tehnician în 

agricultură 

ecologică 

 

a IX-a 28 

Resurse 

naturale şi 

protecţia 

mediului 

 

Tehnician în 

agricultură 

ecologică 

 

a XI-a 28 

 

Învățământ postliceal SERAL 

Domeniu Specializare Nivel 
Nr. 

locuri 

Agricultură 

Tehnician 

cadastru, funciar-

topograf 

5 14 

Tehnician protecția 

plantelor 
5 14 

Resurse umane 
În anul şcolar 2019-2020, în cadrul Liceului 

Tehnologic Nr.1 Cudalbi, pregătirea 

generală şi de specialitate este asigurată de 

un număr de 39 cadre didactice din care : 

   *   1 cu doctorat 

*   9 cu grad didactic I 

*   4 cu grad didactic II 

*   14 cu definitivat. 

*   18 debutanți. 

Populația școlară este constituită din 574 

elevi grupați in 27 de clase structurate 

astfel: 

 Înv. Preșcolar – 2 grupe 

 Înv. Primar – 5 clase 

 Înv. Gimnazial – 4 clase 

 Înv. Liceal – 11 clase 

 Înv. Profesional – 3 clase 

 Înv. Postliceal – 2 clase. 

 

Vă oferim: 
- Transport gratuit pentru elevii din localitățile 

învecinate. 
- Decontarea abonamentelor și a biletelor de 

călătorie pentru elevii din alte localități. 
- Bursă profesională în valoare de 200lei pentru 

elevii învățământului profesional și “Bani de 

liceu” în valoare de 250lei pentru elevii 
învățământului liceal. 

- Stagii de pregătire practică la instituții 
partenere înalt tehnologizate și asistență de 

specialitate, cu posibilitate ulterioară de 

angajare. 



MOTTO : „Rădăcinile educației sunt amare, dar fructele ei sunt dulci”, Aristotel 

                Ziua Porților Deschise a Liceului Tehnologic Nr.1 Cudalbi  va fi în data de 22.04.2021 

 

Liceul Tehnologic Nr.1 Cudalbi, cuprinzând în planul de şcolarizare toate nivelele de învăţământ, vizează 

dintre domeniile principale pe care se axează agenda reformei învățământului professional și tehnic, următoarele: 
 

         LICEU ZI : 
 

     Domeniu: Resurse naturale și protecția mediului 

     Calificarea: Tehnician veterinar 

     Descrierea succintă a calificarii: 
          Dobândirea unor competențe profesionale în vederea 

exercitării calificării în ferme de animale, exploataţii 

piscicole, herghelii, cabinete, clinici și spitale veterinare, cât 

și posibilitatea de angajare în farmacii veterinare, pet shop-

uri, depozite veterinare. 

          LICEU ZI : 
 

     Domeniu: Servicii 

     Calificarea: Tehnician în activități de comerț 

     Descrierea succintă a calificarii: 
          Asigură personal capabil să organizeze  contabilitatea 

unei firme, să utilizeze programe informatice de 

contabilitate, să stăpânească tehnici de negociere in afaceri, 

să cunoscă marketingul afacerii, să-și dezvolte abilitățile 

antreprenoriale. 

 

Elevii de liceu pot beneficia de Programul național de protecție socială „ Bani de liceu ” 
        LICEU SERAL: 
 

     Domeniu: Resurse naturale şi protecţia mediului 

     Calificarea: Tehnician în agricultură ecologică 

     Descrierea succintă a calificarii: 
Asigură personalul de specialitate în domeniul activităţilor din agricultură în special a celei ecologice prin aplicarea 

tehnologiile ecologice de cultivare a plantelor şi de creştere a animalelor, organizarea unei exploataţii agricole, aplicarea 

noţiunilor de gestiune şi evidenţă economică, circulaţie rutieră, conducerea tractorului şi auto. 

       ȘCOALĂ PROFESIONALĂ: 
 

     Domeniu: Mecanică 

     Calificarea: Mecanic agricol 

     Descrierea succintă a calificarii: 
            Fundamentarea în timpul şcolii a cunoştinţelor 
teoretice şi deprinderi practice referitoare la legislaţia şi etica 
profesională, securitatea şi sănătatea în muncă, organizarea 
exploatării agregatelor şi instalaţiilor folosite în agricultură, 
lucrări de întreţinere şi reparaţii. 

        ȘCOALĂ PROFESIONALĂ : 
 

     Domeniu: Mecanică 

     Calificarea: Strungar 

     Descrierea succintă a calificarii: 
            Calificarea „Strungar” asigură absolventului cunoștințe 

teoretice de specialitate și deprinderi practice în vederea deservirii 

strungurilor și reglării parametrilor regimului de așchiere, precum 

și de executare, prin strunjire, a unor repere de complexitate medie, 

ținând seama de cerințele de precizie și calitate. 

Toți elevii învățământului profesional beneficiază de bursă profesională 
        ȘCOALĂ POSTLICEALĂ SERAL : 
 

      Domeniu: Agricultură 

      Calificarea: Tehnician cadastru, funciar-topograf 

      Descrierea succintă a calificarii: 
           Specializează personal în domeniul serviciilor 

executării măsurătorilor specifice, organizării și coordonării 

activităților în vederea efectuării calculelor specifice 

topografiei cât și în vederea eleborării planurilor topografice 

și a schițelor și desenelor la scară. 

      ȘCOALĂ POSTLICEALĂ SERAL : 
 

     Domeniu: Agricultură 

     Calificarea: Tehnician protecția plantelor 

     Descrierea succintă a calificarii: 
          Pregătește lucrători calificați în agricultură în vederea 

efectuării unor lucrări de pregătire a solului, însămânțării, 

plantării cât și aplicarea tratamentelor specifice și prelucrarea 

produselor agricole către comercializare . 

 
 

 LA TERMINAREA STUDIILOR, ABSOLVENŢII OBŢIN URMĂTOARELE DOCUMENTE: 

      PENTRU ABSOLVENȚII DE LICEU : 

 Diplomă de bacalaureat; 
 Diplomă de absolvire a ciclului inferior al liceului; 
 Diplomă de absolvire a ciclului superior al liceului; 
 Certificat de competențe profesionale nivel 4, pentru 

meseriile în care s-a asigura pregătirea ( liceu, filieră 

tehnologică )  

PENTRU ABSOLVENȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

PROFESIONAL:   

 Certificat de competențe profesionale nivel 3, 

pentru calificările corespunzătoare. 

 


