
           OFERTA  Liceului tehnologic "Goga Ionescu" Titu  pentru anul școlar 2014 – 2015:

CORPUL  PROFESORAL  -     53 cadre didactice,  din care:
 gradul I      23 profesori
 gradul II      4  profesori
 definitivat  11  profesori
 debutanţi    15 profesori

  Noutăți  2014-2015
1. ȘCOALA PROFESIONALĂ DE 3 ANI  -  CALIFICAREA MECANIC AUTO

-  Învățământul profesional cu durata de 3 ani este organizat dupa clasa a VIII-a, ca parte a 
invatamantului secundar superior
- Învățământul profesional cu durata de 3 ani este organizat ca învățământ cu frecvență, cursuri de zi
- Învățământul profesional cu durata de 3 ani se finalizează cu examen de certificare a calificării 

profesionale.
AVANTAJE:

- bursa profesională de 200 lei/ lunar  pe toată perioada de școlarizare;
- dobândirea certificării profesionale;
- posibilitatea continuării studiilor și obținerea diplomei de bacalaureat;
- partener serios: Raiman Auto – Târgoviște.

2. Clasa a V-a – vocațional  - profil  fotbal - înot
- Bazinul de înot și terenul de fotbal se afla lângă liceu;
- profesori de cultură generală și specialități sportive  - calificați, cu rezultate deosebite.

3. Posibilitatea cazarii copiilor intr-un camin modern gratuit.
- pentru copiii proveniti din familii cu posibilitati materiale modeste, oferim 50 de burse care constau in 

servirea mesei gratuit la cantina scolii printr-un program european.

   OFERTA DE ȘCOLARIZARE  2014 - 2015 

             1.  ÎNVÂŢĂMÂNT  GIMNAZIAL
 Clasa a V-a vocațional  Fotbal -Înot      1 clasă / 28 locuri

             2.  ÎNVÂŢĂMÂNT  LICEAL  Clasa a IX-a

Profil/
domeniul pregătirii 

de bază
Calificare profesională 

Nr. locuri/
clasă

Tehnologică/
Servicii/Economic

Tehnician în activități economice
1 clasă

28 locuri
Tehnologică/

Tehnic/Electronică 
automatizări

Tehnician operator tehnică de 
calcul

1 clasă
28  locuri

Tehnologică/ Resurse 
naturale și protecția 

mediului

Tehnician ecolog și protecția 
calității mediului

1 clasă
28 locuri

Tehnologică
/Tehnic/ Mecanic

Tehnician mecanic pentru 
întreținere și reparații

1 clasă
28 locuri

Tehnologică/
Tehnic/ Mecanic

Tehnician transporturi
1 clasă

28 locuri
Tehnologică/

Servicii /Turism şi 
alimentaţie

Tehnician în gastronomie
1 clasă

28 locuri

Tehnologică/
Tehnic

Tehnician  chimist de laborator
1 clasă

28  locuri



3.  ÎNVÂŢĂMÂNT  PROFESIONAL CU DURATA DE 2 ANI   Clasa a X-a

Profil/
domeniul pregătirii de 

bază
Calificare profesionala 

Nr. locuri /
clasă

Tehnologică/
Turism și alimentație

Cofetar - patiser
1 clasă

28 locuri

4.  ÎNVÂŢĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI    Clasa a X-a

Profil /
domeniul pregătirii de 

bază
Calificare profesională 

Nr. locuri /
clasă

Tehnologică/
Mecanică Mecanic auto

1 clasă
28 loc

uri


