Misiunea școlii
„Liceul Tehnologic Tărtășești, împletind
pregătirea teoretică cu cea practică, educă elevii
pentru viață, dezvoltă o gândire științifică,
abilități, competențe care fac posibilă formarea
elevilor ca buni cetățeni, capabili să se
integreze facil comunității și să se adapteze la
schimbările care au loc în jurul lor, să se plieze
principiilor democrației”

Oferim: „Școală de șoferi” pentru
absolvenții unității de la profilul
Tehnic

Ministerul Educaţiei
Liceul Tehnologic „Marin Grigore Năstase”
Tărtăşeşti
Jud. Dâmbovița, Com. Tărtășești,
Str. Independenței, Nr. 110

Liceul Tehnologic
„Marin Grigore Năstase”

Tărtăşeşti
BAZA MATERIALĂ

Liceul Tehnologic
„Marin Grigore Năstase” Tărtăşeşti
„Locul unde te pregăteşti la nivelul
standardelor Uniunii Europene”
Este o instituţie de învăţământ cu un statut şi o
activitate
bine
conturate
în
peisajul
învăţământului din zonă. Misiunea ei este de a
pregăti forţa de muncă necesară în zonă,
meseriaşi şi specialişti pentru profesii specifice
zonei, dar şi altele noi apărute în condiţiile
transformărilor social-economice din ultimii
ani.

O clădire cu 12 săli de clasă amenajate astfel:
 4 laboratoare: Agricultură,
Biologie, Chimie, Informatică
 5 cabinete: Limba română, Limba
franceză, Mecanică agricolă,
Legislație, Mecanică.
 Centrul de documentare și
informare/ bibliotecă.
 4 ateliere (2 ateliere de Mecanică/
mecanică agricolă, 1 atelier coafură
frizerie, 1 atelier bucătărie/
ospătărie)
 1 laborator brutărie/ patiserie.
 o sală și un teren de sport.


ȘCOALĂ
DE ȘOFERI
AUTORIZATĂ, CATEGORIA B
Baza materială a unității se află în proces de
dotare prin Proiectul Stagii de practică
inovatoare
„Elevii de azi- angajații de mâine”

„Fiecare copil pe care il instruim este un
om pe care-l castigam”
Victor Hugo
Tel: 0245261014
Fax: 0345814213
Email: gruptartasesti2005@yahoo.com
Website: http://liceultehnologic-maringrigorenastase.ro/

OFERTĂ EDUCAȚIONALĂ
An școlar 2022-2023

Învățământ profesional clasa a IX-a

Laborator de Agricultură
Oferă material didactic de specialitate și
condiții optime pentru desfășurarea orelor
din calificarea „Agricultură”.

Profil/
Calificarea
Nr. locuri
număr clase
profesională
Mecanică
Mecanic auto
24 locuri
1 clasă
Alimentație publică
Bucatar/ ospătar
12 locuri
1 clasă
12 locuri
Învățământ profesional dual clasa a IX-a
Industrie alimentară/
Alimentație publică
1 clasă

Brutar – patiserpreparator produse
făinoase
Cofetar - patiser

14
locuri
14
locuri

Învățământ liceal clasa a IX-a
Profil/Specializare
Nr. locuri/clasă
Resurse naturale și
24 locuri/ 1 cls.
protecția mediului
Învățământ liceal seral clasa a IX-a
Profil
Calificarea
Nr. locuri/ clasă
Resurse naturale și
Tehnician
28 locuri/ 1 cls.
protecția calității mediului
horticultor
Învățământ liceal seral clasa a XI-a
Profil
Calificarea
Nr. locuri/clasă
Resurse naturale și
Tehnician
28 locuri/ 1 cls.
protecția calității
horticultor
mediului
Tehnic
Tehnician mecanic
28 locuri/ 1 cls.
pentru întreținere și
reparații
Învățământ postliceal
Asistent medical generalist
28 locuri/ 1 cls.-buget
Administrator rețele locale și de
28 locuri/ 1 cls.-buget
comunicații
Analist programator
28 locuri/ 1 cls.-buget

Atelier mecanică
În cadrul atelierelor elevii vor desfășura
orele de instruire practică, beneficiind de
dotări aferente calificărilor prezentate în
oferta educațională.

Filieră
Tehnologică

Laborator de brutărie- cofetărieciocolaterie
Învățământ profesional- dual
Bakery School România

CORPUL PROFESORAL:
Doctorat – 4 profesori; Gradul I – 16 profesori; Gradul II
– 14 profesori; definitivat- 9; debutanți- 7.

Sală de sport
În incinta sălii de sport elevii unității sunt
pregătiți pentru competițiile școlare.

