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●un spaţiu modern de desfăşurare

a activităţilor instructiv–educative;
●oportunitatea de a dobândi
cunoştinţe şi competenţe
profesionale, dar şi de operare pe
calculator încă din clasa a IX‐a;
●implicarea elevilor în activităţi
extraşcolare;

Oferta Educaţională

“Omul poate deveni om numai prin educaţie.
El nu e nimic decât ceea ce face educaţia din el.”
Immanuel Kant

CLASA a IX‐a
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL
PROFIL: SERVICII
●Tehnician în activităţi economice
1 clasă ‐ 28 de locuri
●Tehnician în activităţi de comerţ
1 clasă ‐ 28 de locuri
PROFIL: RESURSE NATURALE ŞI
PROTECŢIA MEDIULUI
●Tehnician veterinar
1 clasă ‐ 28 de locuri

CLASA a XI‐a
ÎNVĂȚĂMÂNT SERAL

PROFIL: SERVICII
●Tehnician în activităţi de comerţ
1 clasă ‐ 28 de locuri

DOMENIUL:
TURISM ŞI ALIMENTAŢIE
●Ospătar (chelner) vânzător
în unități de alimentaţie: 14 locuri
DOMENIUL COMERŢ
●Comerciant ‐ vânzător:14 locuri
DOMENIUL: MECANICĂ
●Mecanic auto: 14 locuri
●Mecanic agricol: 14 locuri
DOMENIUL:
AGRICULTURA
●Zootehnist: 14 locuri
●Agricultor în culturi de câmp:
14 locuri

Resurse umane
●elevi: 480
●cadre didactice: 42
●personal didactic auxiliar:7
●personal nedidactic: 12

Cadrele didactice se recomandă
prin:
●participarea alături de elevi la
simpozioane şi sesiuni de
comunicãri ştiinţifice;
●pregătirea elevilor pentru
concursurile şi olimpiadele şcolare,
aceştia obţinând an de an
rezultate bune la fazele judeţene şi
naţionale;
●participă la cursuri de formare
profesională;

Baza materială
●22 săli de clasă;
●laborator de chimie;
●laborator de fizică;
●laborator de biologie;
●2 laboratoare de informatică;
●1 laborator al Firmelor de

Exerciţiu
●atelier de prelucrări mecanice;
●atelier de lăcătuşerie;
●atelier de croitorie;
●atelier de mecanică auto;
●atelier de mecanică agricolă;
●atelier de tâmplărie;
●cabinet de asistenţă
psihopedagogică;
●o bibliotecă;
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„Ne naştem slabi şi avem nevoie de putere;
ne naştem neputincioşi şi avem nevoie de ajutor;
ne naştem mãrginiţi şi avem nevoie de judecatã.
Ceea ce ne lipseşte când venim pe lume, şi de care
avem nevoie mai târziu ne este dat prin educaţie.”
J.J. Rousseau

