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Liceul Tehnologic Astra a fost inființat in anul 1968, ca scoală

profesională și de maistri, susținută de Ministerul Petrolului, sub

denumirea de Grup Școlar Petrol Pitești.

In perioda actuală funcționăm cu forme de învăţământ specifice

unei unităţi de învăţământ cu profil profesional şi tehnic:

liceu zi şi seral,

şcoală profesională de 3 ani,

scoala profesionala invatamant dual,

şcoală postliceală

școală de maiştri, formare adulţi.



PARTENERI ECONOMICI

Invățământ profesional dual de 3 ani

S.C. AUTOTURISME DACIA S.A .

S.C OMV PETROM S.A.

S.C. DRAXLMAIER S.A.

Învățământ profesional de 3 ani

S.C. DISTRIBUTIE OLTENIA S.A.

S.C. METABET C.F. S.A. 

S.C .SUBANSAMBLE AUTO S.A



S.C. AUTOTURISME DACIA S.A .
Invățământ profesional dual

Situația școlarizării în anul școlar curent

 Calificari profesionale  solicitate- Domeniul Mecanică:

Nr. crt Calificare prof. 

solicitată

Cls a –IX-a

Nr. elevi

Cls a –X-a

Nr. elevi

Cls a –XI-a

Nr. elevi

1 Strungar 10 10 12

2 Frezor-Rabotor-

Mortezor

10 10 10

3 Rectificator 10 10 10

4 Operatori la mașini 

cu comandă 

numerică

12 20 30



Facilități oferite:
 Burse profesionale 400 lei/lună/elev. Din semestrul 2 al fiecarui 

an școlar, elevii cu mediii peste 8 primesc  burse suplimentare de 

încă 200 lei/luna.

 Echipament de protectia muncii, masa caldă  in perioada stagiilor 

de practică,

 Transport asigurat de angajator  la  și de la  locația de practică.

 Practica se derulează în cadrul proiectului cu ID 131160,, Build

Your Future – Construieste-ti viitorul!, Finantat din Fondul Social

European, Programul Operational Capital Uman 2014-2020

 Axa prioritara 6: Educatie si competențe -initiatorul proiectului

este Uzina de autoturisme Pitesti



 Obiectivul specific 6.14: Cresterea participării la programe de invatare la locul

de munca a elevilor si ucenicilor din invatamantul secundar si tertiar non-

universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv

identificate conform SNC

 Coordonatorul si initiatorul proiectului este Uzina de autoturisme Pitesti, iar

beneficiarii directi, sunt 157 elevi de la invatamantul profesional dual,

calificarile: Operator la masini cu comanda numerica, Electronist aparate si

echipamente, Strungari, Frezori -Rabotori- Mortezori si rectificatori, ai Liceului

Tehnologic Astra, Pitești, sustinuți de SC Autoturisme Dacia SA.

 WhatsApp Video practica in uzina 1.mp4, WhatsApp Video practica in uzina 2.mp4,WhatsApp

Video practica in uzina 3.mp4., , Uzina 4.mp4

WhatsApp Video practica in uzina 1.mp4
WhatsApp Video practica in uzina 2.mp4
WhatsApp Video practica in uzina 3.mp4
Uzina 4.mp4


Domeniul Electronică, automatizări

 Calificarea profesională - Electronist aparate și 
echipamente -

 Clasa a X a  10 elevi, a-XI-a 10 elevi.



S.C OMV Petrom S.A.
Proiectul - Scoala petroliștilor

 Calificarea profesională- Operator sonde – 56 elevi

 Facilitati : Burse  profesionale 500 lei/lună/elev si din semestrul al 2 -

lea  inca 200 lei/luna pentru elevii  care au obtinut media  

generală 8(opt)

 Echipament de protecția muncii, transport grratuit la si de la 

locatiile de practica. 

 Tabăra - Țara lui Andrei,

 Investitii in  imbunățățirea  bazei materiale a scolii.

- Personalizare sală clasă,  modernizarea și dotarea laboratorului 

Foraj-extractie, modernizarea etajului I al căminului internat,

- amenajarea unui atelier de lăcatuserie,  achizitia de softuri 

educationale, achizitia  a 2 table interactive, 
- achizitia de mobilier pentru cantina școlară.



 In parteneriatul cu OMV, asigurăm cursuri pentru formare adulti, 

cu scoatere din productie pentru personalul OMV . Am 
elaborat  Standarde ocupationale pentru ocupațiile: Sefi 

formatie industrie petroliera/petrichimica, Operatori la operatii 
speciale la sonde, Sondori șefi.







SC Draexalmaier  S.R.L Pitesti

 Formare profesională pentru calificarea: Electronist 

aparate si echipamente

 Clasa  a IX a 6 elevi, a X a 15 elevi, a XI a 15 elevi

 Oportunități: Burse suplimentare de 200 lei/lună/elev, 

masa caldă in perioada stagiilor de practica la 

agentul economic.

 Amenajarea unui atelier  de 60.000 euro in incinta  

spatiului partenerului economic  ( suntem singura 

unitate scolara din judet, care scolarizeaza elevi 

pentru Draexalmaier).





 Amenajarea unui atelier  pentru Domeniul Electronică, 
automatizări in incinta unitatii de invățământ)



CEZ- Distribuție Energie Oltenia S. A. 

Proiectul,, Ucenic electrician”

 Prin programul Ucenic Electrician, se doreste

schimbarea perceptiei asupra invatamantului

profesional si cresterea diversitatii in industria

energiei, prin includerea si asigurarea vizibilitatii

tuturor grupurilor, indiferent de gen, etnie, cultura,

sau orice alta componenta a identitatii. La

absolvirea celor trei ani de scoala profesionala cu

profil electric, elevii formati in cadrul programului

Ucenic Electrician vor detine cunostinte solide din

domeniu, teoretice si practice, pentru integrarea

pe piata muncii si pentru angajarea in Distributie

Oltenia sau in oricare alta companie de profil.



Calificarea profesională -Electrician exploatare 

centrale, statii si retele electrice

Clasa a IX a 24 elevi, a-X –a 26, a-XI-a- 23

 In cursul unui an scolar, elevii inscrisi in program se bucura de numeroase
beneficii, precum:

• Burse lunare de studiu in valoare de 200 RON, pentru primii 5 elevi din fiecare
clasa, in plus fata de sprijinul financiar oferit de catre stat

• Amenajare si inaugurare laborator electric in cadrul unitatii scolare șimontarea a
54 panouri solare in cadrul programului –Energia verde,

• Echipament (casca si salopeta) de protectie pentru elevii inscrisi,

• Stagii de practica, in cadrul carora elevii au ocazia de a vizita statii de
transformare, de a insoti electricienii la lucrari de interventie si de a asista la
demonstratii privind utilizarea echipamentelor de specialitate

• Dezvoltare personala cu traineri ai Asociatiei ROI si ai Fundatiei Noi Orizonturi –
Sa devii un profesionist nu inseamna doar sa stii meserie, ci sa fii mai bun pe
toate planurile. Elevii sunt invatati cum sa-si imbunatatească abilitatile de
comunicare si de relationare in cadrul unei echipe si cum sa-si puna in aplicare
initiative pentru profesia aleasa.





 Participare in calitate de voluntari la o 

ampla actiune de impadurire

 Ziua Portilor Deschise la sediul 

Distributie Oltenia in saptamana 

Scoala Altfel

 Organizarea concursului tematic 

Trofeul Ucenicului Electrician – etapa 

locala si regionala

 Tabara pentru bursieri

 Programul de internship platit 

Electrician Junior, derulat de 

operatorul Distributie Oltenia si 

partenerii acestuia pentru absolventii 

proiectului Ucenic Electrician

 https://ucenicelectrician.ro/parteneri/







SC Metabet CF S.A.

Nr crt Calificarea 

profesională

Cls a  I X a

Nr elevi

Clasa a X a

Nr elevi

Clasa a XI-a

1 Sudori 14 24 20

2 Lăcătuș
construcții 
metalice și utilaj 

tehnologic

14 0 12

3 Operatori la 

masini cu 

comandă 

numerică

24 0 22



SUDORI

Practica la SC METABET CF SA



S.C. CF METABET S.A.

OPERATOR LA MAȘINI CU COMANDĂ 
NUMERICĂ



SUDORI     Sudori 1 

Metabet.mp4

Sudori 1 Metabet.mp4


CDL- Limba engleză tehnică aplicată

 30 ore/an/ calificare profesională  in 

clasele a IX a si a X-a.

 https://www.youtube.com/watch?v=tiOvHwA-BE4

https://www.youtube.com/watch?v=tiOvHwA-BE4


PENTRU MAI MULTE INFORMATII

www.liceulastra.ro

Facebook liceulastra.ro

Va mulțumesc!

http://www.liceulastra.ro/

