
Targoviste, Str. G-ral I.E. Florescu, Nr 18  
Telefon: 0372716575, 0245/216653 

E-mail: gstatargoviste81ro@yahoo.com 

Site: www.ltta.ro    

Vă punem la dispoziție: 

 14 Săli de clasă; 
 1 cabinet de legislație rutieră; 
 5 laboratoare (fizică, chimie, electrotehnică, 

desen tehnic, construcții-instalații) 
 1 laborator de informatică conectat la  Internet; 
 Bază sportivă (sală de sport, teren de sport) 
 Bibliotecă; Sală de festivități 
 Ateliere adecvate pentru realizarea instruirii 

practice   
 1 pistă instruire practică conducere auto de 

28000 m2  
 2 autoturisme Dacia Logan pentru instruire 

practică conducere auto categoria B 
 Cabinet medical; Cabinet consiliere psihologică  
 Cantina cu 120 de locuri în sala de mese  
 Spațiu verde generos  

Liceul Tehnologic de 

Transporturi Auto 

O şcoală pentru viitorul tău!  

De ce să ne alegeți pe noi? 

Instruirea practică la agenți economici           

importanți în Târgoviște 

Școală perfect adaptată la cerințele unei 
societăți aflată  în continuă schimbare 

 Obțineți competențe în vederea           

dobândirii  permisului  de conducător auto 

categoria B,    autoturisme. 

 Dobândiți certificate de competență 

pentru calificări în meserii cerute pe   

piața muncii europene 

Bursă pentru elevii înscriși în        

învățământul profesional 

Instruirea și educarea elevilor este asigurată 
de un colectiv didactic de înaltă calificare 

Posibilități de angajare rapidă! 



Școala pregătește forța de muncă în 
domenii ale tehnicii de vârf, la standarde 
europene, în laboratoare, cabinete și 
ateliere dotate prin programul PHARE. 
Absolvenții au șansa de a lucra și în țările 
Uniunii Europene sau de a continua 
studiile în învățământul superior.  

OFERTA  de  ȘCOLARIZARE  pentru  ANUL  ȘCOLAR  2020-2021 

Liceu tehnologic - CLASA a IX a - ZI 

Domeniu / specializare Nr.  
locuri 

Nr. 
clase 

   ELECTRIC /  
   Tehnician electrician electronist    
  Auto 

28 1 

Învățământ profesional  
cu durata de 3 ani - CLASA a IX a 

Domeniul / Calificarea  Nr.  
locuri 

Nr. 
clase 

  MECANICĂ / Mecanic auto 56 2 

  MECANICĂ / Tinichigiu vopsitor auto 28 1 

Liceu tehnologic - SERAL 

Domeniu / specializare Nr.  
locuri 

Nr. 
clase 

  Construcții, instalații și lucrări publice /  
   Tehnician instalator pentru construcții  

- clasa a IX-a    
28 1 

  Mecanică/ 
  Tehnician transporturi    

- clasa a XI-a 
28 1 

  Construcții, instalații și lucrări publice /  
   Tehnician instalator pentru construcții  

- clasa a XI-a 
28 1 

Școala de maiștri cu durata de 2 ani 

Domeniu  Nr.  
locuri 

Nr. 
clase 

Construcții, instalații și lucrări publice 28 1 

Absolvenții de învățământ profesional 
se pot angaja la service-uri sau companii 
din industria auto și construcții sau pot 
continua studiile în ciclul superior al liceului 


