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2017-2018
În anul 2004 la împlinirea
a 110 ani de
existență, unitatea
Este prima școală de

școlară devine Colegiul

silvicultură din

Silvic ,,Theodor Pietraru”,

România, înﬁnțată prin

singura cu

“Înalt Decret Regal”

această titulatură din

în anul 1893.

județul Ilfov.

COLEGIUL SILVIC „THEODOR PIETRARU”
„Impreuna pentru un viitor mai bun”
OFERTA EDUCAȚIONALA PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017-2018
LICEU CURSURI DE ZI
Clasa a IX-a
•
1 clasă - 28 locuri, ﬁliera tehnologică, specializarea tehnician în silvicultură și exploatări
forestiere
•
1 clasă - 28 locuri liceu, ﬁliera teoretică specializarea științe sociale
•
1 clasă - 28 locuri, ﬁliera vocațională specializarea instructor
Sportiv - fotbal

Sală de sport

LICEU FRECVENŢĂ REDUSĂ
Clasa a IX-a
•
1 clasă - 28 locuri, proﬁl real, specializarea științele naturii
•
1 clasă - 28 locuri, proﬁl uman, specializarea științe sociale
SCOALA PROFESIONALĂ de 3 ANI
•
1 clasă zi - 28 locuri, caliﬁcarea pădurar
LICEU SERAL
Clasa a XI-a
•
1 clasă silvicultură - 28 locuri, tehnician în silvicultură și exploatări forestiere

Laborator de ﬁzică

EDUCAŢIA ADULŢILOR:
Colegiul Silvic Theodor Pietraru este autorizat CNFPA/ANC pentru formarea adulţilor în următoarele meserii:

TEHNICIAN SILVIC
scoală postliceala de 6 luni (cu taxa)
PĂDURAR
curs de formare profesională de 5 luni (cu taxa)
Laborator de vânatoare

Baza materiala
•2 corpuri de clădiri pentru studii
•1 internat cu capacitate de 116 locuri
•1 cantină cu 60 de locuri pe schimb
•1 cabinet de informatică cu 26 calculatoare conectate la Internet
•12 cabinete şi laboratoare
•1 pepinieră silvică didactică cu suprafaţa de l hectar
•1 parc dendrologic cu suprafaţa de 3,9 hectare
•1 fond de vânătoare didactic cu suprafaţa de 5141 hectare
Centru de documentare si informare (Biblioteca)

Str. Slt. Petre Ionel, nr. 4 Loc. BRANEŞTI, Jud. ILFOV
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Laborator de silvicultură

