MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ
LICEUL TEHNOLOGIC „CONSTANTIN IANCULESCU” CÂRCEA
TELEFON: 0251.458.007

„Copiii voştri nu sunt ai voştri; puteţi să
le daţi dragostea voastră, nu şi gândurile
voastre; fiindcă ei au gândurile lor.
Le puteţi găzdui trupul dar nu şi sufletul;
fiindcă sufletele lor locuiesc în casa zilei
de mâine, pe care voi nu o puteţi vizita
nici în vis.”
Khalil Gibroni

ISTORIC
Liceul se află într-o zonă naturală deosebit de frumoasă în comuna Cârcea,
judeţul Dolj, la o distanţă de 10 Km de oraşul Craiova şi este întinsă pe o suprafaţă de
4 ha. A fost înfiinţată în anul 1963 ca şcoală profesională agricolă cu meserii specifice
agriculturii, în anul 1985 a fost transformată în „Liceul Agroindustrial Cârcea” cu
clase de liceu şi profesională, în 1990 a fost numită „Grup Şcolar Agricol” cu clase de
liceu şi profesională cu mai multe meserii: mecanic agricol, veterinar, electromecanic
auto, şofer mecanic auto, electrician auto. Din anul 2000 unitatea şcolară a preluat şi
şcoala generală cu clasele I-VIII precum şi grădiniţa. Din anul 2012 unitatea poartă
numele de Liceul Tehnologic „Constantin Ianculescu” Cârcea.

PLANUL DE ȘCOLARIZARE:
ANUL ȘCOLAR 2020-2021
CLS. a IX-a – ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL (DURATA DE 3 ANI)
NIVELUL 3 DE CALIFICARE
Domeniu

Calificare

Nr. clase /
locuri

MECANIC

MECANIC AUTO

1/28

RESURSE UMANE
Cadre didactice (toate calificate):
 Profesori – 24 (dintre care 4 – discipline tehnice)
Personal didactic auxiliar:
 Secretar / Informatician – 1
 Contabil – 1
 Laborant – 1
 Bibliotecar – 1
Personal nedidactic:
 Paznici – 3
 Muncitor de întreținere – 1
 Îngrijitori – 3

CLASA A XI-A LICEU SERAL,
NIVELUL 4 DE CALIFICARE
Domeniu

Calificare

Nr. clase /
locuri

TEHNIC

TEHNICIAN TRANSPORTURI

1/28

ANUL I ȘCOALĂ POSTLICEALĂ,
NIVELUL 5 DE CALIFICARE
Domeniu

Calificare

Nr. clase /
locuri

TRANSPORTURI

TEHNICIAN
ELECTROMECANIC AUTO

1/28

RESURSE MATERIALE
 1 sală de grupă grădiniță și 13 săli de clasă
 laboratoare de: fizică, chimie, biologie, legislație rutieră,
cunoașterea automobilului, mecanică
 cabinete de: informatică (2), limba română, matematică
 1 atelier
 1 bibliotecă (13.500 volume)
 1 sală de lectură
 1 sală de educaţie – fizică
 1 autoturism Dacia Logan (pentru școala de șoferi)
 școală de șoferi autorizată, permis de conducere categoria „B”
 cantină ultramodernă (construcție și dotare - 2020)
 bază sportivă multifuncțională (gazon sintetic, nocturnă), construcție - 2020
 zone de agrement și relaxare
 spații verzi, alei placate cu dale, bănci, curte asfaltată
 centru cultural multifuncțional (sală de spectacole ultramodernă, bibliotecă,
bowling, sală de forță, discotecă,)

ECHIPAMENTE





reţea de 20 + 1 calculatoare şi 4 laptopuri
2 videoproiectoare, 1 cameră video și 1 aparat foto
2 linii telefonice, internet, fax, 3 copiatoare, 1 multifuncțional
supraveghere video + sistem alarmare efracție

