
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  AGENŢII ECONOMICI 
PARTENERI  

       
 OCOLUL SILVIC PUCIOASA 

 S.C.ANDA CONFECTION CAMI 

S.R.L. 

 S.C. VALAHIA ELECTRONIC 

IMPEX S.R.L. 

 S.C. SPERIENESCU S.R.L. 

 S.C. SCUP S.R.L. 

 HOTEL CARP PUCIOASA 

 T.B.R.C.M. S.A.HOTEL CERES 

 

 

 
 

 

   

 

 

 

 

2022-2023 
CLASA a IX-a 

LICEU TEHNOLOGIC ZI 

DOMENIUL: Electronică automatizări   

CALIFICAREA:  

Tehnician operator tehnică de calcul      24 locuri 

CLASA a IX-a 
ŞCOALA PROFESIONALĂ DE 3 ANI 

DOMENIUL: Industrie textilă şi pielărie 

CALIFICAREA: Confecționer produse textile  

                                                                24 locuri 

DOMENIUL: Silvicultură            

CALIFICAREA: Pădurar                       24 locuri 

DOMENIUL: Fabricarea produselor din lemn  

CALIFICAREA: Tâmplar universal      24 locuri                                                                                                                            

CLASA a XI-a 
LICEU TEHNOLOGIC SERAL    

PROFIL: Tehnic – 1 clasa / 24 locuri 

DOMENIUL: Industrie textilă şi pielărie 

  

LICEUL TEHNOLOGIC 
PUCIOASA 

Str. C. Olănescu      Nr. 19 

Telefon   0245/760383 

e-mail: gsipucioasa@yahoo.com 

web: www.ltpucioasa.ro 
          

 
      

 
VIZIUNEA ŞCOLII: 

Oferind un învăţământ flexibil şi 

accesibil, Liceul Tehnologic Pucioasa asigură 

calificarea forţei de muncă din zonă într-o paletă 

extinsă de specializări în conformitate cu 

cerinţele pieţei muncii. 

 

MISIUNEA ŞCOLII: 

Liceul nostru oferă oportunităţi de 

educaţie şi instruire accesibile, de înaltă calitate, 

adaptate nevoilor de dezvoltare personală şi 

profesională, în scopul dezvoltării capacităţilor 

de integrare activă şi asigurarea dezvoltării 

şanselor pentru toţi tinerii. 

 



 Ateliere pentru confecții textile
 Laborator pentru confecții textile
 Laborator silvic
 Atelier pentru prelucrarea lemnului
 Laborator informatică
 Cabinet psihopedagogic
 Bibliotecă
 Teren de sport
 Sală de sport

            

            

CE  BENEFICII  AVEM ?

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

 Decontarea abonamentului
 Practica  profesională,  care

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

 ERASMUS  +,  proiect  prin
care  elevii  pot  desfăşura
practica în ţări europene

 Programul  şcolar  numai  de
dimineaţă

 Implicarea  în  proiectele
şcolii

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

Piaţa muncii are nevoie de
profesionişti, lucrători în industria
textilă,  în  domeniul  prelucrării
lemnului, al silviculturii, turismului
şi alimentaţiei.
         Cântăriţi  cu  atenţie
perspectivele, înclinaţiile voastre,
gândiţi-vă la viitor şi mai ales, la
oferta de joburi  pe piaţa muncii.
Decizia e a voastră !

  
  

      

    

  



PRODUSE  REALIZATE 
DE ELEVI

   

CALENDARUL ADMITERII

Admiterea  în  învăţământul
profesional  cu  durată  de  3  ani  se
realizează în 3 etape:

 etapa I în perioada 

4 iulie - 8 iulie 2022: în această
etapă  poţi  opta  pentru  oricare
dintre  calificările  profesionale
pentru care există ofertă.

 etapa a II-a în perioada 

26  iulie  -  8  august  2022: în
această  etapă  poţi  opta  numai
pentru  calificările  profesionale
unde  au  rămas  locuri
neocupate în urma etapei I. 

 etapa a III-a în perioada 

9 august  –  10  august  2022: în
această  etapă  poţi  fi  repartizat
numai dacă nu ai participat la nici
o  repartizare  sau  nu  ai  fost
repartizat în etapele     anterioare,
nu  te-ai  înscris  în  perioada
prevăzută  de  metodologie  sau
dacă  nu  ţi-ai  încheiat  situaţia
şcolară  ulterior  etapelor
anterioare.

LICEUL TEHNOLOGIC
PUCIOASA

Str. C. Olănescu      Nr. 19
Telefon   0245/760383

e-mail:gsipucioasa@yahoo.com
web:www.ltpucioasa.ro

ŞCOALA  PROFESIONALĂ 
DE  3 ANI

CONFECŢIONER
PRODUSE TEXTILE

TÂMPLAR UNIVERSAL

PĂDURAR





CE  BENEFICII  AVEM ?


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

 Decontarea abonamentului
 Practica  profesională,  care

se desfăşoară, atât la agenții
economici, cât şi în atelierele
din şcoală

 ERASMUS  +,  proiect  prin
care  elevii  pot  desfăşura
practica în ţări europene

 Programul  şcolar  numai  de
dimineaţă

 Implicarea  în  proiectele
şcolii

VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG!

Piaţa  muncii  are  nevoie  de
lucrători  în  industria  textilă,  în
domeniul  prelucrării  lemnului,  al
silviculturii.
     Cântăriţi cu atenţie perspectivele,
înclinaţiile voastre, gândiţi-vă la viitor
şi  mai  ales,  la  oferta  de  joburi  pe
piaţa muncii. Decizia e a voastră !

DOTARE

Liceul  Tehnologic  Pucioasa
este dotat cu: 
-  un  laborator  şi  două  ateliere  de
confecţii textile 
- un laborator silvic
- un atelier de prelucrarea lemnului

Acestea  conţin  utilaje  şi
aparate  moderne,  folosite  pentru
instruirea  teoretică  şi  practică  a
elevilor. 

DESCRIERE

În  clasa  a  IX-a,  pregătirea
teoretică  reprezintă  aproximativ
80%,   pregătirea  teoretică  de
specialitate şi  pregătirea practică
reprezintă 20%. 

În  clasa  a  X-a  şi  a  XI-a
pregătirea  teoretică  scade  la
aproape 40%, în timp ce accentul
se va pune în şi mai mare măsură
pe  pregătirea  practică,  cu  o
pondere de 60 %. 

Programul  oferă  pregătire
practică  pentru  un  acces  mai
rapid  la  un  loc  de  muncă,
pregătire  practică,  care  se
desfăşoară  la  agenţii  economici
din  zonă,  cât  şi  în  atelierele
liceului.

 UNDE NE ANGAJĂM ?

S.C. ANDA CONFECTION CAMI
S.R.L.

S.C. RALEX S.R.L.

S.C. VALAHIA ELECTRONIC
IMPEX S.R.L.

OCOLUL SILVIC PUCIOASA


