


 
                                               este o unitate  şcolară : 

cu o tradiţie de peste 50 de ani,  

 dotată la standarde europene actuale,  

 

 
 

 

                  cu un corp profesoral  experimentat şi foarte 
bine pregătit profesional,  care asigură  

un ambient favorabil  
învăţării şi un climat stabil. 

 



1. CĂUTAȚI  O  UNITATE  ȘCOLARĂ  
APROAPE  DE DOMICILIU, ASTFEL  INCÂT  
DRUMUL  PÂNĂ  LA ȘCOALĂ  SĂ  FIE  DE  

SCURTĂ  DURATĂ  ȘI SIGUR ?  

☺ COLEGIUL TEHNIC „CAROL I” 

este situat în SECTORUL 6, strada Porumbacu, 
nr.52 (cartierul Crângași), cu acces ușor prin 

intermediul metroului, tramvaielor 41, 11, 
autobuzelor  178, 162, 163 .  

 



La COLEGIUL TEHNIC „CAROL I” 

cursurile se desfășoară în  

intervalul orar 8,00 - 14,00   

și astfel, copiii vor avea timp suficient după-

amiază pentru alte activități la alegere, pentru 

odihnă sau recreere, pentru studiu individual și 

efectuarea temelor. 

2. CĂUTAȚI  O  UNITATE  ȘCOLARĂ  CU  UN 

PROGRAM  CARE  SĂ  PERMITĂ  FOLOSIREA  

TIMPULUI   ÎN  MODUL CEL  MAI  FAVORABIL  

PENTRU  COPILUL DUMNEAVOASTRĂ ?  



La COLEGIUL TEHNIC „CAROL I”, 

☺ Este asigurată paza și protecția elevilor atât 

pe timpul cursurilor, cât și pe timpul pauzelor.  

☺ Se intră în incinta școlii pe bază de legitimație, 

iar profesorul de serviciu pe școală va asigura 
desfășurarea orelor fără incidente. 

☺ Toate spațiile sunt supravegheate cu un sistem 

intern de monitorizare video, iar la intrarea în 
școală se află un post de pază pe toată durata 
cursurilor.  

 

3.CĂUTAȚI O UNITATE ȘCOLARĂ SIGURĂ, 

ÎN  CARE  ATÂT  COPIII, CÂT  ȘI  PĂRINȚII 

SĂ  SE  SIMTĂ  ÎN  SIGURANȚĂ ?  
 



☺COLEGIUL TEHNIC „CAROL I”,  

Are un corp profesoral experimentat și foarte bine 

pregătit profesional: 

-profesori titulari ai unității școlare, profesori cu 

gradul I, cu doctorat în diferite specialități 

-cu tact pedagogic, care pomovează un învățământ 

centrat pe elev și adaptat nivelului de competențe 

ale acestora, realizează o formare serioasă și 

temeinică. 
  

4.CĂUTAȚI  PERFORMANȚĂ, DAR  ȘI  UN 

CLIMAT  LINIȘTIT, ÎN  CARE  COPILUL  SĂ 

SE  SIMTĂ  SPRIJINIT  PE  PARCURSUL 

PROCESULUI  DE  ÎNVĂȚARE ?  
 



COLEGIUL TEHNIC „CAROL I” 
 

 Are o bază materială nouă, reabilitată prin programul BEI cu 
mobilier și dotări la standarde europene actuale:  

☺ table SMART, videoproiectoare, calculatoare în fiecare sală 
de clasă, conexiune la Internet; 

☺ laboratoare de fizică, chimie, biologie, informatică, mecanică, 
mecanică auto, electrotehnică, mecatronică; 

☺ cabinete de matematică, limbi străine, stiinte aplicate, 
geografie, istorie, legislație rutieră;  

☺ sală de festivități, sală de sport ultramodernă, teren de 
fotbal cu nocturnă;  

☺ bibliotecă cu aproximativ 40.000 de volume și sală de 
lectură; 

☺ cabinet medical, cabinet stomatologic, cabinet de consiliere 
psihopedagogică dotate  si deservite de  profesionisti in 
domeniu.  

 

5.CĂUTAȚI  O  ȘCOALĂ  LA  STANDARDE 

EUROPENE  ACTUALE?  
 



• ☺Colectivul de cadre didactice al Colegiului 
Tehnic „Carol I”, împreună cu echipa 
managerială îi înțeleg, îi sprijină și le sunt 
aproape tinerilor elevi în realizarea speranțelor 
și ambițiilor.  

• ☺Promovăm valori ca profesionalismul, 
seriozitatea, cooperarea, respectul, 
responsabilitatea ce ghidează întreaga 
activitate în școala noastră, menținem un 
mediu educațional care asigură elevilor noștri 
dobândirea unei pregătiri solide, dezvoltarea la 
potențialului maxim și accesul la o educație de 
calitate.  

 



☺COLEGIUL TEHNIC „CAROL I” 

Este implicat în diverse proiecte si programe 
extracurriculare, care vor asigura elevilor accesul la diferite și 
interesante activități ce le vor stimula și le vor folosi imaginația, 
inteligența și aptitudinile :  

 Proiecte EUROPENE ERASMUS+ 

 Proiectul ROSE – C.A.R.O.L 

 Concursuri școlare și sportive 

 Serbări școlare 

 Excursii 

 Cercul de robotică 
 Cercul de istorie 

 Sesiuni de referate și comunicări științifice 

 Activități în cadrul Clubului European 

 activități de dezvoltare personală 

 activități de reciclare 

 alte activități desfășurate în cadrul proiectelor și programelor 
propuse si derulate de unitatea noastră școlară 

 



OFERTA EDUCAȚIONALĂ A COLEGIULUI 

TEHNIC „CAROL I” PENTRU ANUL ȘCOLAR 

 2021-2022 

CLASA A IX-A LICEU ZI: 3 

CLASE 

 

• Științe ale naturii-1 clasă 

• Tehnician ecolog și protecția 

calității mediului-1 clasă 

• Tehnician mecatronist-1 clasă 

 



Ce ar trebui să știi despre calificările 

profesionale ale claselor a IX-a liceu 

învățământ de zi și învățământ 

profesional, din oferta educațională 

pentru anul școlar  

2021-2022? 

 



ȘTIINȚE ALE NATURII 

•      Elevii care se înscriu la această 
specializare vor studia pe parcursul celor 
4 ani de liceu doar discipline teoretice: 
matematică, fizică, chimie, biologie, limbi 
străine, limba și literatura română, 
geografie, istorie, logică, psihologie, 
educație antreprenorială, economie, 
educație fizică, educație vizuală, 
educație muzicală, TIC și informatică. 

•     Spre deosebire de absolvenții claselor 
de liceu tehnologic, absolvenții acestei 
specializări nu vor avea un certificat de 
competențe profesionale. Ei vor putea să 
dea examenul de bacalaureat sau se pot 
înscrie la învățământul posliceal, apoi se 
pot înscrie la orice facultate 
 



TEHNICIAN  MECATRONIST 
Ce înveți? 
• Să montezi, să pui în funcţiune, să întreţii,  să 

exploatezi şi să repari  sistemele mecatronice 
și de robotică. 

• Să testezi prototipurile, să concepi şi să 
realizezi scheme de montaj ale 
echipamentelor mecatronice și de robotică 

• Să asiguri controlul tehnic al instalaţiilor 
mecatronice 

Unde te poți angaja după absolvire? 
• În orice firmă producătoare de echipamente 

industriale pentru mijloace de 
transport(autovehicule, locomotive, etc.), 
echipamente pentru roboți industriali, pentru 
instalaţii de măsură şi control, instalaţii 
moderne de supraveghere. 



TEHNICIAN ECOLOG ȘI PROTECȚIA 

CALITĂȚII MEDIULUI 
Ce înveți? 

• Să execuți diverse determinări 
gravimetrice și volumetrice; 

• Să analizezi compuși organici; 

• Să efectuezi determinări prin metode 
optice, electrochimice și cromatografice; 

• Să monitorizezi regimul deșeurilor și să 
evaluezi impactul acestora asupra 
mediului; 

• Să determini caracteristicile fizicochimice 
și microbiologice  ale apei și solului. 

Unde te poți angaja? 

• Agenții de mediu, primării, agenții 
guvernamentale sau neguvernamentale în 
domeniul protecției mediului, protecției 
consumatorului  etc. 

 



Vino la COLEGIUL TEHNIC 

„CAROL I” și vei avea viitorul 
asigurat! 

• Toți absolvenții de liceu, indiferent de 

specializare se pot înscrie la orice facultate 

după absolvirea liceului, pot continua studiile 

la învățământul postliceal sau se pot angaja 

pe baza certificatului de competențe 

profesionale(pentru cei care absolvă clasele 

de tehnician mecatronist sau tehnician 

ecolog) în orice stat din Uniunea Europeană. 



ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 2021-2022  

CLASA a IX-a învățământ 

profesional și dual  

• Mecanic auto – 1clasă 

   Elevii primesc bursă lunară 200 lei  

• Strungar–învățământ dual–1 clasă 

   Elevii vor primi, pe lângă bursa de 200 

lei/lună și o bursă de la operatorii 

economici, între 200 și 800 lei/lună 

• Poți continua liceul după absolvirea 

celor 3 ani de școală profesională, sau 

te poți angaja oriunde în România sau 

în statele din Uniunea Europeană 

• Certificatul de competențe Europass 

este recunoscut în toate statele UE 

 

 



MECANIC AUTO-ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL 

Vei primi o bursă lunară de 200 lei de la stat 

Ce înveți? 

 - Să execuți lucrări de întreţinere, reglare, 

diagnosticare şi reparare a mecanismelor şi 

instalaţiilor autovehiculelor. 

 - Să-ți formezi abilități practice specifice unui 

mecanic auto competent și modern cu 

ajutorul echipelor din cele mai cunoscute 

companii din domeniu: 

AUTOCOBĂLCESCU și ȚIRIAC AUTO 

 - Să conduci autoturismul, prin școala de 

șoferi a Colegiului Tehnic „Carol”-gratuit. 

 

Unde te poți angaja? 

 - la companii producătoare de automobile, la 

service-uri auto, la firme producătoare de 

piese auto etc. 

 



Ne mândrim cu elevii claselor cu 

calificarea mecanic auto 
• Premiul I –Stroescu Ștefan –etapa județeană 

a Concursului pe meserii 2020 

• Premiul I – Ungureanu Narcis - etapa 
județeană a Concursului pe meserii 2019 

• Premiul II – Andrieș Gheorghiță - etapa 
județeană a Concursului pe meserii 2020 

• Premiul II – Diaconescu Cristian - etapa 
județeană a Concursului pe meserii 2019 

• Premiul III – Bengulescu Constantin Valentin 
- etapa județeană a Concursului pe meserii 
2019 

• Premiul III – Loțcu Mihai Alexandru - etapa 
județeană a Concursului pe meserii 2017 

• Mențiune – Ungureanu Marius - etapa 
națională a Concursului pe meserii 2019 

• Mențiune - Neagu Marius - etapa națională a 
Concursului pe meserii 2018 

 



STRUNGAR - ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL 

• Vei primi o bursă de la stat de 200 

lei/lună și încă o bursă de la 

operatorul economic partener între 

200 și 800 lei/lună 

• Învățământul dual permite elevilor 

înscriși la o școală profesională de 

stat să își formeze cunoștințele 

practice în mediul real de muncă 

oferit de companii, să se familiarizeze 

cu mediul de muncă direct în firma 

care are nevoie de competențele 

elevului, ceea ce reprezintă un 

important atu la începutul vieții 

profesionale. 

• Orele de practică se vor desfășura 

la două mari companii românești de 

prestigiu pe plan național și 

internațional: TURBOMECANICA și 

HESPER  
 

Ce înveți? 

•  Să aplici un program de calculator  

pentru prelucrarea pieselor pe mașini cu  

comandă numerică, în condiții foarte 

moderne și ușoare; 

•  Să desenezi piese pe calculator 

 Unde te poți angaja? 

•  În companii producătoare de piese,  

dispozitive, aparate de măsură și control,  

companii producătoare de mijloace de 

 transport: autoturisme, trenuri, tramvaie,  

autobuze, avioane,  companii de  transport 

 civil și militar, pentru servicii de întreținere,  

în ateliere de reparații auto (casete de  

direcție) 

 



LICEU SERAL 2021-2022 

Tehnician 
electromecanic  

clasa a IX-a 

 

Tehnician proiectant 
CAD 

clasa a XI-a sem. II 



Învățământ postliceal fără taxă 2021-2022 
Se pot înscrie absolvenții de liceu cu sau fără bacalaureat 

Analist programator 

 

 

 

 

Tehnician laborant pentru 
protecția calității 

mediului  

 

Tehnician diagnostic auto 

 

 

 

 

Tehnician electronist 
echipamente de 

automatizare 

 

 





 



 Italia  

PORTUGALIA 



 

Franța 

BULGARIA 



 



Proiectul a fost aprobat în cadrul acțiunii 
KA2 – parteneriate strategice în domeniul 
școlar – proiecte de schimb interșcolar.  

Parteneri ne sunt liceele: 

 Ogec de l'Institution Sacre Coeur, Rouen 
Franţa (coordonator proiect),  

 SU "Dimcho Debelyanov", Belene, 
Bulgaria., 

 Ite P.Savi, Viterbo, Italia,  

 GIES Santiago Santana Díaz, Arucas, 
Spania. 

  
 



 



GRAN CANARIA, SPANIA 



 





 



 



 



 





 



 



 



 

CONFERINTELE 
BOOKLAND 



 



 





REVISTA LICEULUI  



ALEGE 

 COLEGIUL TEHNIC 

 CAROL I 


