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OFERTĂ EDUCAŢIONALĂ 

anul şcolar 2015-2016 
 

Nivelul de 

învăţământ 

Clasa/ 

Anul 

Forma de 

învăţământ 
Filiera Profilul 

Domeniul 

pregătirii 

Număr 

clase/elevi 

Finalitate 

(Calificare profesională/Specializare) 

Gimnazial V zi - sportiv - 1/28 - 

Liceal 

IX zi 
tehnologică tehnic 

electric 1/28 Cod 202 - tehnician electrician electronist auto 

mecanică 
1/28 Cod 203- tehnician transporturi 

1/28 Cod 203-tehnician proiectant CAD 

vocaţională sportiv - 1/28 instructor sportiv (fotbal) 

XI seral tehnologică tehnic 
electromecanică 1/28 tehnician electromecanic 

mecanică 1/28 tehnician transporturi 

Profesional 

(şcoală profesionala cu 

durata de 3 ani  după 

absolvirea clasei a VIII-a) 

IX zi - - 

electric 1/28 electrician exploatare joasă tensiune 

mecanică 

2/56 Cod 527 - mecanic auto 

0,5/15 
Cod 530 – operator la maşini cu comandă 

numerică 

0,5/15 Cod 510- sculer matrițer 

0,5/15 Cod 506 – tinichigiu-vopsitor auto 

0,5/15 Cod 511-sudor 

Profesional 

(stagiu de pregătire 

practică după absolvirea 

clasei a X-a) 

- zi - - mecanică 1/28 mecanic auto 

Unitatea şcolară dispune de 23 săli de clasă, laboratoare, cabinete şi ateliere şcolare specifice domeniilor electric, mecanică, 

electronică-automatizări şi transporturi, bibliotecă, sală şi teren de sport, internat cu 240 locuri de cazare, cantină şcolară la care pot 

servi masa 150 de elevi/serie şi şcoală de conducători auto autorizată cu parc auto propriu pentru efectuarea orelor de conducere auto.  

Informaţii suplimentare – la secretariatul unităţii din Bd. Decebal 105(vis-a-vis de Mall Electroputere Park), zilnic, între orele 8 – 16 
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De ce Liceul Tehnologic Auto? 

                    Pentru că:  

 vei beneficia de formare profesională iniţială în calificări profesionale din 

domeniile transporturi(auto), mecanică, electronică-automatizări şi electric, 

finalizată cu certificat de competenţe profesionale nivelurile 3, 4 şi 5, 

recunoscut în ţările Uniunii Europene; 

 vei putea participa la activităţi cuprinse în calendarul programelor şi 

proiectelor educaţionale iniţiate de noi sau la care şcoala este 

partener(concursuri cultural-artistice şi sportive, sesiuni de referate şi 

comunicări, ateliere de creaţie, cercuri ale elevilor, excursii, vizite de studii 

etc.); 

 vei putea obţine, gratuit, permis de conducere categoria B+C, prin şcoala de 

conducători auto autorizată în cadrul unităţii;  

 de aici ai şanse mari să fii angajat după absolvire la agenţii economici 

parteneri în organizarea şi desfăşurarea pregătirii practice 
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Liceul Tehnologic Auto este parte a  proiectului național “Adoptă un liceu” (2013-2016) și beneficiază de 

sprijinul următorilor  parteneri economici şi organizaţii: 
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