
Str. Gabriel Stoianovici, Nr. 5 Râmnicu Vâlcea 
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  Visit: www.cnplesoianu.ro 

         www.facebook.com/liceul.tehnologic.plesoianu 

1.La profilele auto se efectuează ore de conducere auto gratuit cu autoturisme şi simulator din dotarea şcolii. 
2.Liceul Tehnologic Cpt. N. Pleşoianu este ACREDITAT pentru toate calificările din oferta şcolară pe nivelele profesional, liceal şi 
postliceal.    

 

 

  

 

 

  Mecanică/ TEHNICIAN TRANSPORTURI 
Condiţii de înscriere: absolvenţi de gimnaziu, cu sau fără Evaluare Naţională din   
promoţia anului curent. 
Gratuit  30 de ore de conducere auto categoria B, in clasa a XII-a 
Important de ştiut: Elevii pot primi  Bursă „Bani de liceu” de 180 lei/luna, burse 
sociale şi de merit; decontare navetă.  
Durata cursurilor este de 4 ani. 
 

 

 

 

 

 

 Mecanică/ MECANIC AUTO 

 Mecanică/TINICHIGIU VOPSITOR AUTO  

 Construcţii, instalaţii şi lucrări publice/INSTALATOR 
INSTALAŢII TEHNICO-SANITARE ŞI  DE GAZE 

   Condiţii de înscriere: absolvenţi de gimnaziu, cu sau fără Evaluare 
Naţională din promoţia anului curent  sau din seriile anterioare. 

   Important de ştiut: - Elevii primesc Bursă profesională de 200 lei/lună. 
 - Instruirea practică se desfaşoară la agenţi economici cu renume în 
domeniile auto,  utilaje grele, instalaţii şi  centrale termice. 
- Gratuit ore de conducere şi legislaţie auto categoria B, pe autoturisme şi 
simulator auto din dotarea şcolii, pentru domeniul Mecanică! 
Durata cursurilor: este de 3 ani. 
 

  Mecanică/ TEHNICIAN TRANSPORTURI          
    Condiţii de înscriere: absolvenţi de gimnaziu din promoţiile anterioare, care nu au 

urmat o formă de învăţământ liceal şi care împlinesc vârsta de 18 ani până la 
începutul anului şcolar 2018-2019. 

    Durata cursurilor este de 5 ani. 

   Tehnician Transporturi  
  Tehnician instalator pentru construcţii                
    Condiţii de înscriere: 

    -Absolvenţi ai clasei a X-a liceu – ciclul inferior al liceului. 
    -Absolvenţi ai învăţământului profesional. 

    Durata cursurilor este de 2,5 ani şcolari. 
 

 

 

 

 Maistru Mecanic              
    Condiţii de înscriere: absolvent de  liceu, cu sau fără  diplomă de bacalaureat şi o 

vechime în muncă în domeniul Mecanic de minim 3 ani. 
    Durata cursurilor este de 1,5 ani 

 

 

 

 Tehnician instructor auto                      

 Tehnician diagnostic auto 

 Condiţii de înscriere: absolvent de liceu  cu sau fără diplomă de bacalaureat. 
    Durata cursurilor este de 1,5 ani. 

 

    CLASA A IX-A 

             LICEU ÎNVĂTĂMÂNT DE ZI 

              FILIERA TEHNOLOGICA 
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   CLASA A XI-A 

                LICEU ÎNVĂŢĂMÂNT SERAL 

              FILIERA TEHNOLOGICĂ 
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 ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL 

          ŞCOALĂ  DE  MAIŞTRI 
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ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL 

ŞCOALĂ POSTLICEALĂ 
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      CLASA A IX-A 

                LICEU ÎNVĂŢĂMÂNT SERAL 

             FILIERA TEHNOLOGICĂ 
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       CLASA A IX-A 

        ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL  
      

       PROFIL TEHNIC 
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