
De ce învăţământ profesional? 
 

-deoarece prin formarea prin învăţământul profesional cu 

durata de 3 ani se obţine o dublă recunoaştere, academică şi 

profesională, ceea ce permite atât continuarea studiilor, cât şi 
angajarea pe piaţa muncii; 

 

- deoarece prin instruirea practică realizată în cadrul firme-

lor economice partenere se permite formarea în totalitate a 

competenţelor tehnice de specialitate descrise în contextul 

tehnologic oferit de operatorii economici locali; 
 

- deoarece elevii din învăţământul profesional, beneficiază 

de susţinere financiară, prin ”Bursa Profesională”, aprobată 
prin HG nr. 1062/2012 (200 lei); 

 

- deoarece, distinct de sprijinul financiar acordat prin 
”Bursa Profesională”, elevii din învăţământul profesional pot 

beneficia şi de susţinere financiară, stimulente şi alte forme de 

sprijin acordate de partenerii de practică. 

 

De ce Liceul Tehnologic Auto? 
 

- deoarece aici vei beneficia de formare profesională în 
calificări profesionale din domeniile transporturi (auto), meca-

nică şi electric; 

 

- deoarece de aici ai şanse mari să fii angajat după absolvire 

la agenţii economici parteneri în organizarea şi desfăşurarea 

pregătirii practice; 
 

- deoarece aici, prin şcoala de conducători auto autorizată 

care funcţionează în cadrul unităţii, vei putea obţine, gratuit, 
permis de conducere categoriile B şi C;  

 

- deoarece unitatea are posibilitatea cazării şi servirii mesei 

în cadrul căminului şi cantinei şcolare de care dispune; 

 

- deoarece accesul la unitate se poate realiza facil cu mijloa-
cele de transport în comun din toate punctele municipiului 

(staţiile de tramvai, autobuz şi microbuz sunt situate chiar 

lângă poarta de acces în şcoală) . 
 

-deoarece liceul este o școală adoptată de firmele partenere 

prin proiectul național ,,ADOPTĂ UN LICEU". 

 

Liceul Tehnologic Auto Craiova 

Bulevardul Decebal nr. 105 

Telefon:0251/436733; 0351/170323 

E-mail: demetrescucv2004@yahoo.com 

Web ltehautocraiova.licee.edu.ro 

Etapa I-a  

8-12 

iunie 

2015 

Secretariatele unităţilor de învăţământ gimnazial 
completează, la cererea elevilor şi părinţilor  fişa de înscriere 

în învăţământul profesional cu durata de 3 ani.  

8-12 iunie și 15 
iunie 

2015 (în 15 

iunie până  
la ora 15:00) 

Înscrierea candidaților la unităţile de învăţământ care 
școlarizează învățământ profesional, pe baza fişei de  

înscriere.  

15 
iunie 

2015 

Afișarea listei candidaților înscriși la învățământul  
profesional şi a graficului de desfășurare a probei 

suplimentare de admitere.  

Etapa a II-a  

20-21  
august 

2015 

Eliberarea de către unităţile de învăţământ  gimnazial a 
fişelor de înscriere pentru învăţământ   profesional cu  durata 

de 3 ani pentru candidaţii care solicită să participe la  

admiterea în învăţământul profesional. 

20-21 
august 

2014 

Înscrierea elevilor la unităţile de învăţământ profesional pe 
baza fişelor de înscriere în învăţământul profesional. 

21 august 
2015 

 Afisarea listei candidatilor inscrisi la invatamantul  
profesional cu durata de 3 ani.   

Etapele de înscriere şi admitere în învăţământul  

profesional de stat cu durata de 3 ani  Liceul Tehnologic Auto 

Craiova  

 

Oferta calificărilor profesionale 

pentru şcoala profesională cu 

durata de 3 ani 

 

Calificări profesionale: 

Mecanic auto 

Tinichigiu-vopsitor auto 

Operator la maşini cu comandă numerică 

Sculer-matrițer 

Electrician exploatare joasă tensiune 

Sudor 

2015 - 2016 



 

Mecanic auto-56 locuri 

Cod 527 
    

 Cal i f icarea  profes ională 

„Mecanic auto” asigură absol-

venţilor capacitatea: 

- de evaluare funcţională, cali-

tativă şi cantitativă, starea părţi-

lor mecanice ale automobilelor,  

-de executare a operaţiilor de 

reglare, ajustare, instalare, în-

treţinere şi reparare la sisteme-

le, mecanismele şi instalaţiile 

automobilelor  

-de conducere şi exploatare a autovehiculelor înzestrate pen-

tru depanare la locurile solicitate de clienţi. 

Prin această calificare se dobândesc cunoştinţe tehnice 

teoretice și se formează  competenţe tehnice specializate: 

- asamblarea elementelor mecanice ale mijloacelor de trans-

port; 

- exploatarea instalaţiilor electrice ale mijlocului de trans-

port; 

- conducerea automobilului; 

- construcţia şi funcţionarea automobilului; 

- întreţinerea şi repararea automobilului; 

- diagnosticarea automobilului. 

 

Tinichigiu-vopsitor auto-14 locuri 

Cod 506 
Calificarea profesională „Tinichigiu-vopsitor auto” asigu-

ră absolventului capacitatea de a identifica şi remedia defecte 

ale cadrului sau caroseriei automobilelor și de a realiza protec-

ţia anticorosivă şi termosonică a caroseriei şi estetica automo-

bilului. Prin această calificare se dobândesc cunoştinţe tehnice 

teoretice și se formează  competenţe tehnice specializate: 

- construcţia şi funcţionarea automobilului; 

- repararea cadrului şi a caroseriei; 

- vopsirea automobilului; 

- conducerea automobilului.  

Pregătirea practică, pentru ambele calificări profesionale, 

se desfăşoară la unităţi service dotate cu tehnică de ultimă 

generaţie cu care liceul are încheiate parteneriate:  S.C. SI-

MODE-IMPEX SRL-CONCESIONAR PEUGEOT; S.C. 

AUTEC-AUTOTECHNIC S.R.L-CONCESIONAR 

SKODA; S.C. AUTOZON S.R.L; S.R.L. STAN 

I.E.ADRIAN II; S.R.L. LIMROM S.C.; S.C. AUTOF-

RESH ROSI S.R.L. 

 
 

 

Operator la maşini cu comandă numerică - 14 locuri 

Cod 530 

 

 
     Calificarea profesională „Operator la 

maşini cu comandă numerică”  asigură 

absolventului cunoştinţe teoretice de 

specialitate şi deprinderi practice în vede-

rea deservirii maşinilor–unelte cu coman-

dă numerică, precum şi de executare, 

prin strunjire, frezare, rectificare, a unor 

repere de complexitate medie, ţinând seama de cerinţele de precizie 

şi calitate. 

Prin această calificare se dobândesc cunoştinţe tehnice teoretice 

și se formează  competenţe tehnice specializate: 

- toleranţe și abateri dimensionale; 

- elemente de programare a maşinilor unelte cu comandă numerică-

stabilirea originii coordonatelor; 

- prelucrări prin aschiere pe maşini unelte cu comandă numerică; 

- scule, dispozitive şi  verificatoare specifice masşinilor unelte cu 

comandă numerică; 

- citirea documentelor de evidenţă a activităţii; 

-controlul pieselor prelucrate pe maşini unelte cu comandă 

numerică. 

Pregătirea practică  se desfăşoară la unităţi industriale  dotate cu 

tehnică de ultimă generaţie cu care unitatea şcolară are încheiate 

parteneriate: S.C POPECI UTILAJ GREU S.A; S.C. SITCO 

SERVICE S.R.L; S.C. CUMMINS GENERATOR TECHNO-

LOGIES; S.C. KIRCHHOFF Automotive Romania S.R.L. 

Sculer-matrițer -14 locuri 

Cod 510 
      Calificarea profesională de „Sculer-matriţer” asigură absol-

ventului cunoștințe teoretice de specialita-

te și deprinderi practice în vederea con-

fecționării de scule, dispozitive, verifica-

toare, modele și șabloane, ștanțe și matrițe 

de complexitate medie, ținând seama de 

cerințele de precizie și calitate. 

Prin această calificare se dobândesc cu-

noştinţe tehnice teoretice și se formează  

competenţe tehnice specializate: 

- utilizarea maşinilor şi utilajelor specifice; 

- construcţia şi tehnologia de execuţie a sculelor aşchietoare; 

- construcţia şi execuţia dispozitivelor şi verificatoarelor; 

- construcţia şi tehnologia de execuție a matriţelor;  

- construcţia şi  tehnologia de execuţie a ştantelor, modelelor şi 

şabloanelor. 

Pregătirea practică se desfăşoară la unităţi industriale  dotate cu 

tehnică de ultimă generaţie cu care unitatea şcolară are încheiate 

parteneriate FORD ROMÂNIA S.A. – UZINA CRAIOVA 

Electrician exploatare joasă tensiune-28 locuri 

Cod 567 
Calificarea profesională „Electrician 

exploatare joasă tensiune” face 

parte din domeniul de pregătire de 

bază ,,Electric", domeniu ce   pregă-

teşte viitorii absolvenţi în dobândirea 

şi dezvoltarea competenţelor de  

realizare, montare şi punerea în func-

ţiune a echipamentelor electrice, 

supravegherea precum şi repararea instalaţiilor şi utilajelor 

electrice.  

Prin această calificare se dobândesc cunoştinţe tehnice 

teoretice și se formează  competenţe tehnice specializate: 

- realizarea instalaţiilor electrice de iluminat; 

- exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor electrice de joasă 

tensiune; 

- remedierea  defectelor instalaţiilor şi echipamentelor electri-

ce de joasă tensiune. 

 Pregătirea practică, constând în ore de instruire practică şi 

laborator tehnologic, se desfăşoară atât în cadrul laboratoarelor 

din unitatea şcolară, dotate cu module pentru studiul compo-

nentelor şi circuitelor electrice, aparate digitale şi analogice de 

măsură şi control dar şi în cadrul unităţilor industriale cu care 

unitatea noastră şcolară are parteneriate: 

 S.C.CUMMINS GENERATOR TECHNOLOGIES; 

S.C. SITCO SERVICE S.R.L. 

 

Sudor-14 locuri 

Cod 511 
Calificarea profesională ,,Sudor"  

asigură absolvenţilor capacitatea de a 

executa îmbinări sudate, folosind 

utilajele si echipamentele specifice 

tehnologiei de sudare indicate în 

documentaţia tehnologică. 

Prin această calificare se dobândesc cu-

noştinţe tehnice teoretice și se formează  

competenţe tehnice specializate: 

- sudarea şi tăierea cu flacără de gaze; 

- sudarea manuală cu electrozi înveliţi; 

- sudarea în mediu de gaz protector; 

- sudarea prin presiune; 

- sudarea prin procedee speciale; 

- sudarea oţelurilor, fontelor şi neferoaselor; 

- controlul îmbinărilor sudate; 

- respectarea normelor de securitate şi de prevenire şi stingere 

a incendiilor specifice operaţiilor de sudare. 

SC.KIRCHHOFF Automotive Romania S.R.L; S.C. 

POPECI UTILAJ GREU S.A;  S.C. CUMMINS GENERA-

TOR TECHNOLOGIES. 


