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OFERTA EDUCAŢIONALĂ 



            Cine suntem? 
 O instituţie de învăţământ cu 300 de elevi și 31 de cadre didactice care 

clădesc împreună un viitor mai bun.  
 O școală care oferă tinerilor accesul la educaţie, în mod echitabil, în scopul 

atingerii performanţei individuale şi colective, în domenii  de pregătire 
corelate cu cerinţele pieţei forței de muncă la standarde europene. 

 O organizație conştientă de valoarea investiţiei în elevii săi, formând tineri 
competenţi, educaţi, cu aspiraţii și cu șanse mari de integrare pe piața 
muncii  

 O a doua familie pentru toţi elevii care vin către noi. 

Liceul nostru este orientat către domenii 
tradiţionale pentru economia judeţului 
Dâmboviţa : industria textilă, silvicultura, 
turism și alimentație, protecţia mediului, 
industria de prelucrare a lemnului. 
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Şcoală profesională  

de 3 ani 

1 clasă 

Domeniul  

Industrie textilă și pielărie  

Calificarea  

Confecționer produse textile 

1 clasă 

Domeniul - Silvicultură 

Calificarea – Pădurar 

1/2 clasă 

Domeniul  

Electronică automatizări 

Calificarea  

Electronist aparate  

şi echipamente 

1/2 clasă 

Domeniul  

Fabricarea produselor  

din lemn 

Calificarea  

Tâmplar universal 



• Bursa profesională, în valoare de 200 lei, 
indiferent de venitul familiei 

• Decontarea abonamentului 

• Practică profesională se desfăşoară atât la 
agenţii economici, cât şi în atelierele din 
şcoală 

• Practică comasată în ţări europene, prin 
programul ERASMUS + 

• Programul şcolar numai de dimineaţă 

• Pregătire suplimentară pentru examenul 
de bacalaureat prin proiectul ,,ROSE” 

 

 

FACILITĂŢI  OFERITE  ELEVILOR 



        Liceul Tehnologic Pucioasa dispune de resurse 
materiale şi umane ce asigură un cadru adecvat  
actului educaţional, în ambele sale componente:  
teoria şi practica. 

 

 

 

  
     Pentru ca noi suntem obişnuiţi să aplicăm în 
atelier ceea ce învăţăm în clasă, în liceul nostru 
găsiţi : 
 

RESURSE    



Confecționer produse textile               Ce înveți?  

- Pregătirea ţesăturilor şi tricoturilor pentru confecţionare 

- Prelucrarea reperelor produselor textile  

- Asamblarea produselor din ţesături şi tricoturi  

- Verificarea calităţii prelucrărilor efectuate, ţinând cont de standarde  

Care sunt beneficiile tale?  

- Posibilitatea obținerii unui  

                               loc de muncă  

- Experienţă practică în domeniu  

- Certificat de calificare  

- Dezvoltarea competențelor  

                              antreprenoriale  



Petru a fi pădurar, trebuie să știi  

cum este plantată și cum este gospodărită  

o pădure, speciile de arbori existente și  

recunoașterea acestora, modul cum se exploatează  

și regenerează pădurile. De asemenea, înveți despre  

fauna și flora spontană din pădurile României.  





 Atelier  
prelucrarea                                                        

lemnului  

Tâmplarul este cel care se aplecă cu grijă  

și drag asupra lemnului și dintr-o bucată amorfă  

realizează un produs care înglobează:  

munca, talentul, pasiunea şi imaginaţia sa  

combinate cu cunoștințele, abilitățile și  

competențele dobândite în învățământul profesional.  

Dacă îți place și ești pasionat de această meserie,  

te așteptăm, cu drag să îți împărtășim din tainele ei.  



-Se adresează celor cu înclinaţii spre activitatea practică 

-Dezvoltarea competenţelor profesionale ale elevilor, 

specifice unei calificări profesionale de nivel 3 al Cadrului 

naţional al calificărilor corespunzător nivelului de referinţă 3 

al Cadrului european al calificărilor; 

Electronist aparate şi echipamente 





COLABORAREA CU AGENŢII ECONOMICI 

     Instruirea practică comasată se desfăşoară, în 
mare masură, la agenţii economici cu care liceul nostru 
are încheiate acorduri de parteneriat. 

 
• S. C. UNIREA S.C.M. 
• S. C. AMZA MOD IMPEX S.R.L.  
• S. C.  VALAHIA IMPEX  S. R. L. 
• OCOLUL SILVIC PUCIOASA 
• S.C.  ANDA CONFECTION CAMI S.R.L. 
• S.C. OBRESOFT S.R.L. 
• S.C. CARP PUCIOASA 
• HOTEL PEŞTERA 

 

 



  FACILITĂŢI  DISPONIBILE  ÎN  LICEU 





PROIECTE  CU FINANŢARE  EUROPEANĂ PRIN 
PROGRAMUL ERASMUS + 

1. Dobândire de 

euro-competenţe 

profesionale noi 

pentru elevi şi 

profesori VET- 

COMPVET  

Perioada  

        2017-2019  

Beneficiari  

- 6 profesori 

- 21 elevi 
participanți la 
stagii de pregătire 
practică în țări 
europene 

02– 08 noiembrie 2017  
 Marea Britanie 

 6 profesori 

17 iunie -7 iulie 2018  
Salamanca, Spania 

 7 elevi  
 Clasa a XI-a, Tehnician în turism 

01-19 octombrie 2019 
Torino, Italia 

7 elevi,  anul III școala profesională 
Confecționer produse textile 

06- 24 mai 2019  
Cracovia, Polonia  

7 elevi  
 Clasa a XI-a, Organizator banqueting 



PROIECTE  CU FINANŢARE  EUROPEANĂ PRIN 
PROGRAMUL ERASMUS + 

 Marea 
Britanie 

 6 profesori Salamanca 
Spania 
 7 elevi  

Torino, Italia 
7 elevi 



      Piaţa muncii solicită confecţioneri 

produse textile, pădurari, tâmplari 
universali, electronişti aparate şi 
echipamente.  
 Analizați oportunitățile oferite, înclinațiile 
voastre, gândiţi-vă la viitor şi mai ales, la oferta 
de joburi pe piaţa muncii. 

Decizia este a voastră ! 


