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LICEUL TEHNOLOGIC ASTRA
INVĂŢĂMÂNT DE ZI-LICEU

1 cls.Domeniul Protecţia mediului –
Tehnician ecolog şi protecţia calităţii
mediului
1 cls.Domemiul Electronică și
automatizari -Tehnician in automatizari

 Str. Nicolae Dobrin, Nr 3, Pitesti
 E-mail: liceulastra@yahoo.com
 Pagina web: www.liceulastra.ro

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL
1 cls. Domeniul Electric – Electrician
exploatare centrale, staţii şi reţele electrice-

Distributie Oltenia -28 locuri

MOTTO:
ATELIER ELECTRONICĂ ŞI
AUTOMATIZĂRI

„PER ASPERA
AD ASTRA”

0,5 cls. Domeniul Mecanică – Lăcătuş
construcţii metalice şi utilaj tehnologicS.C.Metabet S.A
0,5 cls. Domeniul Mecanică - Sudor –

S.C.Metabet S.A
0,33 cls. Domeniul Mecanică—10
locuri -Operator la maşini cu comandă
numerică – S.C.Metabet S.A
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

DUAL
Director: prof. ing. IONICĂ MARIA
Director adj.:prof. CIOBANU ELENA
Telefon/fax : 0248/251824

1cls. Domeniul Mecanică –Operator
sonde – OMV Petrom SA-28 locuri
0,66 cls. Domeniul Mecanică –Operator
la maşini cu comandă numerică – 20

locuri-S.C.Automobile Dacia S.A.

1 cls. Domeniul Electronică şi
automatizări- Electronist aparate şi
echipamente –S.C.Automobile

Dacia
S.A -6 locuri, S.C Sisteme de
Producție Cablaje SRL Pitești-15
locuri
1cls. Domeniul Mecanică 10 locuri–
Strungar,10 locuri- Frezor, 10 locuri
Rectificator – S.C. Automobile Dacia

S.A

ÎNVĂŢĂMÂNT SERAL
1 cls. a IX-a, Domeniul Mecanică –
Tehnician mecanic pentru întreţinere şi
reparaţii
2 cls. a XI-a, Domeniul Mecanică–
Tehnician mecanic pentru întreţinere si
reaparaţii
1 cls. a XI-a, Domeniul Electric– Tehnician
electrotehnist

ŞCOALĂ DE MAIŞTRI – CU
FINANŢARE DE LA BUGET
1 clasă – Maistru mecanic
1 clasă - Scoală postliceala - Tehnician
laborant pentru protecția calității mediului

PARTENERI -BURSE

Pentru clasele de învăţământ
profesional şi profesional dual
fiecare cursant primeste o bursă
profesională lunară de 200 lei/cursat
de la buget.
- Sudori, Operatori la maşini cu
comandă
numerică,
Lăcătuş
construcţii metalice şi utilaj
tehnologic, fac practică la agentul
economic partener SC METABET
C.F. SA .
- Electrician exploatare centrale,
staţii şi reţele electrice, fac practică
la
agentul
economic partener
Distribuţie Oltenia,
care oferă
elevilor o bursă suplimentară de
200 lei/ lună şi servicii de
educaţie
non-formală prin
Coaching.
- Electronist
aparate
si
echipamente
fac practică la
agentul
economic, cu capital
german partener, S.C. Sisteme de
producție Cablaje SRLPitesti
(cablaje auto) care oferă elevilor o
bursă suplimentară în valoare de
200 lei/lună. Practica se efectuează
la sediul partenerului economic. În
zilele de practică elevii primesc o
masă caldă la cantina agentului

economic partener.
Învăţământ profesional dual: clase
susţinute de S.C.Automobile Dacia
SA,oferă:bursă suplimentară pentru
toţi elevii 400 lei/lună, pentru primii
5(cinci) încă 200 lei/lună,echipament
protecţia muncii, rechizite şcolare,
practica la agentul economic.
OMV PETROM SA:oferă bursă
suplimentară pentru toți elevii 500
lei/lună, pentru primii 10 din
sem.II.încă 200 lei/lună.
-La solicitările agenţilor economici
parteneri s-au dezvoltat la elevi
competenţe de Limbă engleză
tehnică aplicată specifice
calificărilor din ofertă curriculara.
- Toţi agenţii economici parteneri
oferă posibilitatea de angajare
pentru elevii care finalizează
învăţământul profesional,
profesional dual si liceal.

