
 
 

 

 

 

 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ 
                    

             În anul şcolar 2020-2021, Liceul Tehnologic „Costache  Conachi”,  are ca ofertă educaţională pentru absolvenţii clasei a 

VIII-a, învățământ de zi, seral și frecvență redusă după cum urmează: 

a. Învățământ liceal: 

- de zi: 

 profil real, domeniul Ştiinţe ale naturii o clasă  - 28 de locuri ( 7,24 ); 

 profil Servicii - domeniul Comerţ, calificarea -  Tehnician în activităţi de comerţ  o clasă -  28 de locuri ( 5,82 ); 

-  seral   
-profil Tehnic, domeniul Industrie textilă şi pielărie, calificarea - Tehnician designer vestimentar  (pentru persoanele de peste 18 

ani) o clasă - 28 de locuri;  

b. Învățământ profesional şi tehnic de stat: 

 domeniul Mecanică , calificarea – Lăcătuș mecanic prestări servicii –  28 locuri  (2 grupe)       

 domeniul Industrie Textilă și Pielărie  - Confecționer produse textile – 56 locuri  ( 4 grupe ) 

   Calificările obţinute au acces pe piaţa muncii, fie în România, fie în Uniunea Europeană. 

            

             Proiecte  europene derulate  în cadrul unității de învățământ: 
1. Proiectul ROSE - Proiectul privind Învățământul Secundar (Romania Secondary Education Project/ROSE) 
2. Proiect  ERASMUS + ,,Noi oportunități în prezent pentru viitor” 2017 

3. Proiect POSDRU ,,De la liceu la viața activă” – firme de exerciţiu, 2015 

4. Proiectul de mobilitate Leonardo da Vinci 2014 

5. Proiect POSDRU ,,Construiește-ți Cariera Pas cu Pas ” - Consiliere și orientare profesională 

6. CORECT: Consiliere și Orientare Relevante pentru o Educație de Calitate și Transregională. 
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Rezultate deosebite: 

 WORLD ROBOT OLYMPIAD – locul II faza  națională și participare la faza internațională de la Soci (Rusia); 
 Olimpiada Națională de Religie – Premiul I 2018, faza judeţeană 

 Concursul Tehnic “Mihail Honorius Teodorescu” - premiul I; 

 Concursul de Desen tehnic și Autocad – toate premiile; 

 Festivalul de Teatru pentru Licee”I.L Caragiale” - premiul al II-lea 2019; 

 Turneul de Handbal Feminin – Cupa “Steluța Luca” - premiul al III-lea; 

 “SPRING DAY” -  locul al II-lea; 

 Simpozion regional TEHNOFAN –premii la toate categoriile. 

 Olimpiada disciplinelor din aria curriculară Tehnologii – Mecanică – premiul I clasele a XI-a și a XII-a 

 Olimpiada disciplinelor din aria curriculară Tehnologii – Mecanică – Menţiune 

 Târgul Național al Firmelor de execițiu “Kretzulescu – tradiție și contemporaneitate” 2019 – Premiul I  

 BRD FIRST TECH CHALLENGE ROMÂNIA, 2019 – Premiul al III-lea 

   

Să înveţi să ai încredere în tine şi să încerci mereu să te autodepăşeşti. 

Să înveţi să îţi cunoşti propria valoare. 

Să fii în stare să-ţi planifici diverse sarcini şi apoi să le duci la îndeplinire. 

Să înveţi să te protejezi singur. 
TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI DE COMERŢ 

            Pregătirea unor absolvenţi competenţi profesional, capabili să se adapteze rapid cerinţelor unei societăţi moderne, în calitatea 

lor de producători activi, consumatori avizaţi, investitori prudenţi, cetăţeni responsabili. 

           LĂCĂTUŞ MECANIC PRESTĂRI SERVICII 
            Calificarea de Lăcătuş mecanic prestări servicii asigură absolventului capacitatea de a confecţiona produse de artizanat şi de uz 

casnic şi de a întreţine şi repara accesorii şi bunuri gospodăreşti. 

Pregătirea practică se va realiza atât în atelierul-şcoală, cât şi la operatorul economic partener ArcelorMittal Galaţi ceea ce va oferi 

elevilor o temeinică pregătire în domeniu având alături mentori cu experienţă şi absolvenţilor un loc de muncă. 

          Lăcătuşul mecanic prestări servicii desfăşoară următoarele activităţi specifice: 

- Realizează schiţe ale pieselor mecanice în vederea executării lor; 

- Realizează piese prin operaţii de lăcătuşerie generală; 

- Montează organe de maşini în subansamble mecanice; 

- Măsoară mărimi tehnice specifice proceselor industriale 

- Realizează confecţii metalice artizanale de uz casnic şi gospodăresc; 

- Execută produse artizanale, de uz casnic şi gospodăresc pe maşini de prelucrare mecanică 

CONFECȚIONER  PRODUSE  TEXTILE 
           Confecționerii produse textile realizează operații de 

pregătire a materialelor textile pentru confecționare, operații de 

coasere la diferite tipuri de mașini de cusut, călcare, finisare și 

ambalare.  

          Confecționerul produse textile asigură prelucrarea și 

asamblarea semifabricatelor, urmărind procesul tehnologic până 
la obținerea produsului finit. 

 
TEHNICIAN DESIGNER VESTIMENTAR 
Obiectivul general este de a forma specialişti în domeniul creaţiei de modă şi al designului vestimentar, pe baza unei 

educaţii complexe în domeniul artelor vizuale şi al designului, prin înţelegerea fenomenului modei în context istoric şi 

contemporan.  

Designul vestimentar este una din artele aplicate, special dedicate designului hainelor şi accesoriilor. La prima vedere 

nu  este foarte dificil să fii designer. Să ai idei bune nu este însă tocmai uşor, iar astfel de  idei apar dintr-un talent nativ  îmbinat cu 

o instruire corespunzătoare. 

 


