
STIMAłI ELEVI ŞI PĂRINłI, 
 
Liceul Tehnologic ”Sfânta Ecaterina” se află 
situat în centrul oraşului Urziceni, pe strada 
Panduri nr. 57, unde se poate ajunge foarte 
repede din orice punct al oraşului. 
 

BAZA MATERIALĂ 
 

• 5 corpuri de clădiri:  corpurile A, B şi C 
din strada Panduri nr. 57, în care se află cea 
mai mare parte a spaŃiilor de şcolarizare 
pentru învăŃământul liceal, profesional şi 
postliceal, respectiv Corpurile A şi B din 
strada Regele Ferdinand nr. 61 – 63 , pentru 
atelierele de instrure practică a elevilor; 
• 12 săli de clasă şi 3 cabinete de specialitate 

(pentru mecatronică, electrotehnică,  
construcŃii şi textile );  

• două laboratoare de fizică; 
• un laborator chimie – biologie; 
• 3 cabinete de informatică dotate cu 120 de 
calculatoare, conectate la Internet; 

• o sală de sport modernă şi amenajări în aer 
liber ( handbal, baschet, atletism, etc. ); 
• trei ateliere de mecanică, inclusiv legislaŃie 
auto; 
• service auto dotat cu două elevatoare; 
• un atelier de electromecanică; 
• două ateliere de textile; 
• un atelier de construcŃii; 
• o bibliotecă cu peste 15.000 volume cărŃi; 
• toate spaŃiile folosite de elevi sunt 
prevăzute cu încălzire centrală, asigurându-

se condiŃii optime de învăŃare, acestea fiind 
supravegheate video permanent. 

AVANTAJELE ELEVILOR 
 

� Serviciile oferite de şcoală au la bază 
calitatea, performanŃa, promovarea 
valorilor europene, egalitatea şanselor 
pentru toŃi participanŃii în proces şi 
deschiderea spre învăŃare pe tot parcursul 
vieŃii; 

� Şcoala este principalul furnizor de forŃă de 
muncă calificată de nivel I, II şi III pentru 
unităŃile economice cu profil tehnic şi 
servicii din judeŃul IalomiŃa ; 

� Este beneficiară a Programului de 
modernizare a învăŃământului profesional şi 
tehnic PHARE-TVET 2004 – 2006, 
Coeziune Economică şi Socială; 

� Disciplinele de învăŃământ studiate de către 
elevi sunt aceleaşi ca la oricare alt liceu, 
fiind diferite numai cele de specialitate; 

� Pregătirea elevilor în diverse calificări 
profesionale; 

� ObŃinerea competenŃelor necesare 
practicării unei meserii în orice Ńară din 
Europa; 

� Şcoală de şoferi categoria B pentru elevii de 
la Calificarea ,,  Mecanic auto ’’; 

� Baza materială şi încadrarea şcolii cu cadre 
didactice competente asigură o pregătire 
temeinică; 

� La terminarea liceului elevii se pot înscrie la 
orice facultate sau se pot angaja ca 
tehnicieni în calificarea dobândită; 

� Pe baza atestatului profesional obŃinut, 
absolvenŃii pot înfiinŃa firme proprii. 

 

 
 
 

 

Deviza unităŃii noastre şcolare : 
„ O şcoală  pentru viitorul tău ! ”  

 

 
Împreună pentru viitorul vostru ! 

Str. PANDURI, Nr. 57 
URZICENI, 925300 

IALOMIłA, ROMÂNIA 
Tel/Fax: 0243-257796 

e-mail: gs_sf_ecaterina_urziceni@yahoo.com 
pagina web a şcolii 

http://www.sfec.ro 
 



OFERTA EDUCAłIONALĂ  
 FORMA DE ÎNVĂłĂMÂNT : ZI 

 
Pentru anul şcolar 2013 - 2014 absolvenŃii 
clasei a VIII –a se pot înscrie pentru 
următoarele domenii : 

 
LICEU TEHNOLOGIC  

 
I. Profil Tehnic 

 
1. Domeniul  Electronică şi automatizări 

Calificarea 
Tehnician operator tehnică de calcul                            

1 clasă-28  locuri 
      2. Domeniul  Mecanică 

Calificarea 
       Tehnician mecatronist 

1 clasă-28  locuri 
Calificarea 

Tehnician mecanic pentru întreŃinere şi 
reparaŃii 

1 clasă-28  locuri 
     3. Domeniul  ConstrucŃii, instalaŃii şi  

lucrări publice  
Calificarea 

Tehnician desenator pentru construcŃii 
si   instalaŃii 

 1 clasă-28  locuri 
      4.  Domeniul  Electromecanică  

Calificarea 
       Tehnician electromecanic 

1 clasă-28  locuri 
 

5. Domeniul  Industrie textilă şi pielărie 
Calificarea 

Tehnician designer vestimentar    
2 clase-56  locuri 

 
                          II. Profil  Servicii  

- Domeniul  Economic -  
 

                              Calificarea  
Tehnician în activităŃi economice 

1 clasă-28  locuri 
 
 

ÎNVĂłĂMÂNT PROFESIONAL 
CU DURATĂ  DE  2 ANI 

( clasa a X-a ) 
Domeniul Mecanică 

Calificarea profesională  
Mecanic Auto 

 
1 clasă-28 locuri 

 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pentru informaŃii suplimentare vă rugăm      
să vă adresaŃi secretariatului  

Liceului Tehnologic „Sfânta Ecaterina” 
sau la telefon 0243-257796 

si să vizitaŃi pagina web a şcolii 
http://www.sfec.ro 


