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RESURSELE MATERIALE ALE 

ŞCOLII 

RESURSELE ŞCOLII NOASTRE 

SUNT LA DISPOZIŢIA TA 

RESURSE UMANE: 

• Număr total profesori  40 

• Din care :Profesori calificaţi  20  

• Profesori cultură generala 13 

• Profesori de specialitate    4 

• Maiştri instructori pract.   3 

• Profesor în curs de calificare :  1  

•            Pedagog şcolar 

•             Serviciu secretariat 

•             Serviciu contabilitate 

•              Informatician 

•  Asistent medical şcolar 

•   Personal deservire cantină 

RESURSE MATERIALE DESTINATE  PREGĂTIRI I  

PRACTICE  

Şcoala  deţi ne  atel iere  de lăcă tuşer ie ,  mecanică  

auto ,  sec tor  zootehnic  ş i  50  ha  de  ter en  ar abi l  

2 CABINETE DE INFORMATICĂ 

• 8 săli de clasă 

• Laborator mediu 

• Laborator fizică 

• Laborator biologie 

• Cabinet de geografie 

• Bibliotecă (peste 15 000 volume) 

• Cabinet medical şcolar 

SERVICII: 

• Internat  

• Cantina şi sală de mese 

• Transport şcolar gratuit 

   CANTINA 

 



LICEU ZI: ;       

· Clasa a IX-a  Tehnician în activități de comerț; 

- 24locuri 

  Clasa a IX-a  Instructor sportiv—24 locuri   

ŞCOALĂ PROFESIONALĂ 

· Clasa a XI-a; Mecanic agricol-12 locuri 

· Clasa a IX-a; Agricultor culturi de camp-12 

locuri 

Poti fi colaborator: 

 1. Revista scolii  “ LUMINA SATULUI “ 

.2  Proiectul educational “ Şcoli pentru un viitor 

verde“ 

 3. Proiectul “ Patrula de reciclare”  

 4.Prin proiectul  “ ERASMUS+ “ – SE REALIZEAZĂ 

SCHIMBUL DE EXPERIENȚĂ AL ELEVILOR DIN 

ȘCOALA NOASTRĂ CU AL ELEVILOR DIN ȘCOLI 

DIN STRĂINATATE. . 

 5. Proiectul “ ROSE”  -prin care serealizeaza do-

tarea scoliii cu echipamente modern. 

 

sport şi pe terenurile în  

aer liber 

 Să fii pregătit pentru viaţă, 

meserie, si învăţământul su-

perior ! 

Depinde numai de tine ! 

Vei descoperi: 

 O atmosferă ce-ţi va permite 

să-ţi completezi bagajul de 

cunoştinţe şi să te specialize-

zi într-o meserie; 

 Posibilităţi de a te afirma la 

concursuri şcolare şportive; 

Poţi alege: 

 Să înveţi să utilizezi computerul 

 Să ai acces nelimitat  la internet 

 Să studiezi 2 limbi străine : Lb.engleza 

şi Lb.franceză 

 Să participi la competiţii sportive, 

pregătirea realizându-se în 2 săli de 

OFERTA DE ŞCOLARIZARE 
UN LICEU  TRADIŢIE 

CARE-ŢI OFERĂ CONDIŢII FOARTE BUNE PENTRU COMPLETAREA STUDIILOR 

PRIN INVATAMANTUL LICEAL 


