
 

R E S U R S E  M A T E R I A L E  

C O M P L E T  Î N N O I T E  !  

Baza materială de care dispune 
unitatea de învăţământ asigură ele-
vilor un cadru adecvat pregătirii pro-

fesionale.  
 

În anul şcolar 2017 – 2018 
Liceul  Tehnologic  ”Nicolae           
Ciorănescu”  îi va întâmpina pe elevi 
într-o formă total înnoită şi funda-

mental îmbunătăţită. 
 

În acest liceu s-a realizat un 
amplu proces de renovare, prin Pro-
gramul Operaţional Regional 
„Reabilitarea, modernizarea, dezvol-
tarea si echiparea infrastructurii 

educaţionale”. 
 

Concret, s-au refăcut toate     
instalatiile de utilităţi (termice, elec-
trice, sanitare, de apă), s-a reabilitat  
termic întreaga clădire a şcolii, s-au  
înlocuit  tâmplăria şi pardoselile, a 
fost construită o nouă sală de sport, 
modernă  şi a fost renovat terenul 
de sport existent, inclusiv cu insta-

laţie de iluminat şi cu gradene. 

 

Foarte importante sunt şi       
dotările cu materiale didactice    
moderne şi echipamente tehnice şi 
IT pentru laboratoare şi ateliere, 
reprezentând o garanţie în plus pen-
tru  dobândirea de către elevi a unor 

reale competenţe profesionale . 

 

  

Şcoala beneficiază de laboratoare 
şi ateliere reabilitate şi dotate 
tehnic prin programele  PHARE-

TVET  şi POR (REGIO) . 

 

Absolvenţii de liceu, având certifi-
cate de calificare de nivel 4, se 
pot angaja în domenii cores- 
punzătoare pregătirii dobândite 
şi/sau pot urma cursurile  şcolii 
postliceale (în cadrul liceului )

sau ale unei facultăți. 

 

Absolvenţii şcolii profesionale, 
având certificate de calificare 
de nivel 3, se pot angaja în 
domenii corespunzătoare pre-
gătirii dobândite şi pot urma 

cursurile liceale serale. 

 

Laboratoarele de mecatronică, 
electronică, electrotehnică, in-
formatică, fonic, chimie, fizică, 
dar şi cabinetele de limba 
română, geografie, biologie, 
ştiinţe sociale au o dotare de 
ultimă oră, la standarde euro-
pene, permiţând lecţii moderne 

şi atractive. 

 

Şcoala dispune de sală şi terenuri 
de sport nou construite şi echi-
pate modern, cu toate dotările 

necesare. 

 

NOU  ! 

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ, oferind:   
BURSĂ LUNARĂ între 600 şi 800 lei,  

indiferent de venitul familial pentru calificarea 

• RECTIFICATOR, domeniul MECANIC  

- 28 LOCURI 

BURSĂ LUNARĂ DE 200 lei pentru  calificările:  

• OPERATOR LA MAŞINI CU COMANDĂ  

NUMERICĂ - 14 LOCURI 

• MECANIC MAŞINI ŞI UTILAJE INDUSTRIALE  

- 14 LOCURI 

Durata școlarizării este de trei ani, cu posibilitatea 
continuării studiilor liceale la învățământ seral sau 
cu frecvență redusă. 

- Există contracte cu agenții economici 
pentru pregătirea practică, aceștia fiind intere-
sați în pregătirea elevilor şi în angajarea absol-
venților. 

Str. Lt.Stancu Ion Nr. 35 

Telefon/Fax : 0245/210241 

Telefon:  0372716565 

E-mail:  liceulnicolaecioranescu@yahoo.com 

 Adresă site: www.liceulcioranescu.ro  
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TEHNICIAN MECATRONIST – 28 LOCURI 
 
 
Se regăseşte în “Ghidul  absolventului de 

clasa a VIII-a” la 
              DOMENIUL MECANICĂ 

Mecatronica este îmbinarea mecanicii cu elec-
tronica  şi informatica, în scopul proiectării și 
realizării proceselor 
industriale și pro-
duselor.   
Este o specializare 

modernă la care elevii 
vor învăţa despre: ro-
boţi,  automatizarea 
proceselor, pro-
gramarea mașinilor. 
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                                     CLASA a IX -a         ŞCOALĂ PROFESIONALĂ 

TEHNICIAN  ECOLOG  ŞI  PROTECŢIA   
CALITĂŢII  MEDIULUI – 28 LOCURI 
 
Se regăseşte în “Ghidul  absolventului de clasa a 

VIII-a” la   
DOMENIUL   PROTECȚIA MEDIULUI 

Este o specializare la care elevii vor învăţa despre: 
poluarea şi protecţia mediului, conservarea biodi-
versităţii, supravegherea 
şi controlul calităţii mediu-
lui în ecosistemele an-
tropizate, chimia şi biolo-
gia apelor naturale, ges-
tionarea deşeurilor, su-
pravegherea şi controlul 
calităţii apelor naturale / 
aerului / solului / apei po-
tabile / apelor uzate. 

RECTIFICATOR – 28 LOCURI 
BURSĂ LUNARĂ între 600 şi 800 lei 
  
 
Absolvenții vor fi capabili să realizeze operaţii de 

prelucrare pe mașini de rectificat, care să asigure 
suprafeţelor pieselor un grad de finisare corespun-
zător cerinţelor de 
lucru sau de asambla-
re, conform prescrip-
ţiilor dimensionale şi 
de calitate prevăzute 
în documentaţia teh-
nică.  

OPERATOR LA MAŞINI CU COMANDĂ   
NUMERICĂ  – 14 LOCURI 
BURSĂ LUNARĂ DE 200 lei  
  
Absolvenții vor fi capabili să lucreze pe mașini 

unelte reglate și pro-
gramate pe computer, 
vor  regla sculele şi vor 
monta dispozitivele de 
fixare, vor asigura 
funcţionarea maşinilor 
unelte cu comandă 
numerică, vor  realiza 
controlul automat al 
pieselor. 

MECANIC MAŞINI ŞI UTILAJE INDUS-
TRIALE – 14 LOCURI 
BURSĂ LUNARĂ DE 200 lei  
  
Absolvenții vor fi capabili să execute lucrări de 

întreţinere curentă şi de înlăturare a dereglărilor 
şi defecţiunilor apărute în timpul funcţionării, să 
controleaze periodic exploatarea corectă a maşi-
nilor şi utilajelor 
în scopul preve-
nirii eventualelor 
avarieri acciden-
tale şi să execu-
te reparaţii cu-
rente sau capita-
le. 
 


