Liceul Tehnologic „Nicolae Ciorănescu” din Târgovişte a luat fiinţă în anul 1949,
sub denumirea de Centrul Şcolar Profesional Metalurgic Nr. 1 Târgovişte.
De-a lungul timpului, școala a avut diferite denumiri :
-Şcoala Profesională „Gheorghe Gheorghiu – Dej”,
-”Grup Şcolar al UPT”în care funcţionau trei tipuri de şcoală: scoala profesională, scoala
tehnică de proiectanţi si scoala de maiştri,
-Grup Şcolar Construcţii de Maşini - 63 clase cu 2091 elevi, organizate în şcoală
profesională, şcoală de ucenici, şcoală tehnică,
-Liceul Industrial de Construcţii de Maşini,
-Liceul Mecanic Nr. 1 Târgovişte.
►După 1990, şcoala şi-a menţinut profilul iniţial şi din 1993, şcoala primeşte denumirea de
Grup Şcolar Industrial „Nicolae Ciorănescu” Târgovişte.
Nicolae Ciorănescu (1903-1957) a fost o personalitate prodigioasă prin activitatea
desfăşurată în învăţământ în domeniul matematicii. Şi-a făcut studiile la Universitatea
din Bucureşti şi apoi la Sorbona.
A fost preşedintele secţiei matematică din cadrul Societăţii Române de Ştiinţe şi rector
al Institutului Politehnic Bucureşti, unde a format generaţii întregi de ingineri.
Originea sa dâmboviţeană (născut la Moroieni) şi preţuirea întregii sale activităţi, a
făcut ca liceul nostru – unitate şcolară cu tradiţie în învăţământul tehnic – să-i adopte
numele.
►Din 1993 funcţionăm pe nivelurile:
-

liceu cursuri de zi, seral și cu frecvență redusă, cu specializările:

-

şcoala profesională: electromecanic montator

-

şcoală postliceală: tehnolog prelucrări la rece, informatică, tehnician normator în
construcţii de maşini
În oferta de școlarizare, de-a lungul anilor, s-au regăsit specializări precum:

-

electromecanic montator,

prelucrări prin aşchiere, metrolog, electrician montator,

mecatronică (am fost pionieri în domeniu), mecanic motoare termice, sculer-matriţer,
lăcătuş mecanic, ceasornicar, sudor, turnător, macaragiu, confecţioner tâmplărie din
aluminiu şi mase plastice, atât pentru liceu zi şi seral, cât şi pentru şcoala profesională dar
şi pentru şcoala postliceală: tehnolog prelucrări la rece, informatică, tehnician normator în
construcţii de maşini.
► În ultimii ani, pentru a ne adapta cerințelor de pe piața muncii, ne-am autorizat pentru
specializări noi, precum: tehnician proiectant CAD, tehnician mecatronist, tehnician operator
tehnică de calcul, tehnician în automatizări, tehnician ecolog și protecția calității mediului.

Au fost autorizate specializări noi pentru școala postliceală: Tehnician electronist în
telecomunicații și Tehnician în echipamente biomedicale.

***
Echipa de cadre didactice și întreg personalul școlii dovedesc o calitate umană
deosebită, sunt devotați școlii și elevilor și fac zilnic dovada vocației lor de adevărați
dascăli.
Cadrele didactice din liceul nostru asigură elevilor o pregătire teoretică și practică
deosebită, confirmarea fiind oferită de rezultatele obținute an de an la fazele județene și de
nivel național ale diverselor concursuri.
După cum era de așteptat, cele mai bune rezultate sunt pe domeniul tehnic, așa cum ne
obligă ...blazonul !

Deși avem profil tehnic, dezvoltarea armonioasă a elevilor noștri a reprezentat o
preocupare constantă a întregului corp profesoral. Depistarea elevilor talentați, cu
aptitudini deosebite pe plan cultural sau artistic și implicarea lor într-o gamă variată de
activități care să le permită valorificarea talentului s-a materializat prin obținerea unui
număr impresionant de premii și mențiuni la concursurile sportive sau artistice.
(In)formația pe care o asigurăm elevilor nu este exclusiv … tehnică, așa că

putem adăuga rezultate notabile și în alte secțiuni: sesiuni de comunicări științifice ale
elevilor din clasele liceale - geografie-geologie, sesiunea națională de referate și
comunicări științifice ale elevilor - disciplina istorie, concursuri de Produse Finale ale
proiectelor de cooperare europeană MADE FOR EUROPE, concursul național ȘCOLI
PENTRU UN VIITOR VERDE, concursul național pentru elevi TEHNIUM, și foarte
recent, premii și mențiuni la Târgurile regionale și multiregionale ale Firmelor de
exercițiu pentru elevi.

