
 
  

     ejul are  o bogată tradiţie în domeniul 

învăţământului tehnic. 

La sfârşitul secolului al XIX-lea, în Dej se înfiinţează o 

şcoală de ucenici industriali care, după desăvârşirea 

unităţii naţional-statale, se transformă în şcoală 

profesională. 

În anul 1974, şcoala profesională, întrunind condiţiile 

necesare, este transformată în Liceul Industrial nr. 1, fiind 

singura unitate de învăţământ de acest gen din zonă. 

Din anul 1981 şcoala devine Grup Şcolar Industrial de 

Construcţii - Montaj.  

Din 1 septembrie 2011 unitatea şcolară îşi schimbă 

denumirea, iar din 2013 devine Liceul Tehnologic 

“Constantin Brâncuşi”. 

Scurt istoric Fii și tu elevul 
nostru! 

Liceul nostru este o instituție de învățământ 
cu vechi tradiții, care promovează un 
învățământ modern, de calitate, în sprijinul 
satisfacerii nevoilor educaționale ale elevilor. 
 
Din punctul de vedere al bazei materiale, 
Liceul  Tehnologic  « Constantin  Brâncuși » 
Dej are structura unui campus școlar, având: 
 

► O clădire principală cu 20 de săli de clasă, din 
care: 2 laboratoare, 5 cabinete de 

specialitate, 2 cabinete de informatică, o sală 
multimedia, o bibliotecă, un centru de 

documentare, un cabinet psihopedagogic 
(toate dotate cu sisteme audio-video) 

► O clădire cu 7 ateliere de pregătire practică și 
4 cabinete de specialitate  

► 2 clădiri mixte săli de clasă / internat 

► O cantină cu 300 de locuri 

► Un cabinet medical școlar 

► O sală de sport 

► O reţea de peste 100 de calculatoare 
performante conectate integral la internet 
de mare viteză,  aflată în dotarea sălilor de 

clasă, a cabinetelor de informatică și a 
laboratoarelor  

 

Adresa de contact  
Str. Nicolae Iorga, 5, DEJ 405200 

JUD. CLUJ, ROMÂNIA 
TEL/FAX: 0264/206291 

E-MAIL: gscbrancusidej@yahoo.com 
WEB: http://www.gscbrancusidej.ro 
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Scop educațional 

       isiunea școlii este de a oferi tuturor 

absolvenților șanse reale de dezvoltare 

personală și profesională, șanse de 

adaptare și de integrare într-o societate 

europeană modernă. 

 Bursă profesională în cuantum de 200 lei / lună, pe durata școlarizării 

 Obținerea certificatului de competență profesională - nivel 3 - care este 

recunoscut în statele din Uniunea Europeană 

 Durata studiilor - mai scurtă cu 1 an față de învățământul liceal 

 Posibilitatea continuării studiilor și finalizarea liceului 

Şcoala noastră asigură: 
* un program normal: între orele 8-14 pentru toate clasele de la 
forma de învăţământ-zi; 
* bază materială adecvată (spaţiu, resurse materiale necesare 
efectuării tuturor activităţilor didactice); 
* mediu concurenţial, riguros, stimulativ şi creativ; 
* competenţe de comunicare socială conform cu cerinţele 
actuale; 
* activităţi extra-curriculare cu accent pe aptitudini artistice, 
hobby-uri, tradiţie, educaţie fizică şi sport, educative; 
* procesul educaţional axat pe dezvoltarea personală a fiecărui 
elev; 
* corp profesoral de calitate, angajat într-o formare continuă; 
* management axat pe proiecte de îmbunătăţire continuă; 
* C.D.L. în parteneriat cu agenţi economici; 
* asigurarea accesului tuturor elevilor la tehnologia modernă de 
calcul şi de comunicare; 
* parteneriat cu părinţii, comunitatea locală, agenţii economici; 
* parteneriat în educaţie (interşcolar, extraşcolar, cu alţii). 

LICEUL TEHNOLOGIC ”CONSTANTIN BRÂNCUȘI” DEJ 

 Bursă profesională suplimentară în valoare de 200 lei/ lună 

 Agentul economic (întreprinderea)  asigură pregătirea 

practică a elevilor 

 Posibilitatea angajării imediate și un salariu atractiv 

 
 
 
 

performanță * calitate * competitivitate * profesionalism *dedicație  

Alegând să fii elev al liceului nostru beneficiezi 
de: 

 Burse de merit, de studiu - dacă obţii rezultate 
bune la învăţătură; 

 Sprijin financiar, prin programul  „Bani de liceu” 
sau burse sociale; 

 Bursă profesională în cuantum de 200 lei / lună - 
pentru elevii care parcurg învăţământul profesional cu 
durata de 3 ani.  Bursa se dublează la învăţământul DUAL (de 
la agentul economic partener); 

 Decontarea costului abonamentului pe mijloacele 
de transport, dacă ai domiciliul în altă localitate; 

 Participarea la proiecte educaţionale la nivel 
local/judeţean/naţional şi internaţional; 

 Pregătire pentru examene finale și pentru 
participarea la olimpiadele și concursurile școlare; 

 Activităţi educative variate şi parteneriate 
internaţionale; 

 Posibilitatea de a obţine certificat de calificare 
profesională nivel 3 , 4 sau 5 – recunoscut în spaţiul 
european. Co
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Parteneri economici 


