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88 de ani în slujba educaţiei 

Începe noul an şcolar Începe noul an şcolar   
alături de noi !alături de noi !  

Oferta  
planului de şcolarizare  

2011-2012 

PuteŃi afla  

informaŃii despre admiterea la liceu  

în anul şcolar 2011 - 2012  
adresând întrebările voastre la adresa de e-mail 

admitere2011admitere2011admitere2011admitere2011@lvm@lvm@lvm@lvm----tgv.rotgv.rotgv.rotgv.ro    
sau la telefoanele  

0245 612959, 0372 7026730245 612959, 0372 7026730245 612959, 0372 7026730245 612959, 0372 702673    
CLASA a IX-a, LICEU,  
ÎNVĂłĂMÂNT DE ZI 
 
Filiera TEORETICĂ, profil REAL 
•Matematică-informatică,  
  intensiv informatică  2 clase (60 locuri) 
•Matematică-informatică 2 clase (60 locuri) 
•ŞtiinŃe ale naturii  1 clasă (30 locuri) 
 

Filiera TEORETICĂ, profil UMAN 
•Filologie    1 clasă (30 locuri) 
•ŞtiinŃe sociale   1 clasă (30 locuri) 
 

Filiera TEHNOLOGICĂ,  
profil RESURSE NATURALE ŞI PROTECłIA MEDIULUI 
•ProtecŃia mediului  (Tehnician ecolog  
 şi protecŃia calităŃii mediului)  1 clasă (30 locuri) 
 

Filiera TEHNOLOGICĂ, profil TEHNIC 
•Mecanică  
 (Tehnician mecatronist)  2 clase (60 locuri) 
•Mecanică  (Tehnician mecanic pentru  
 întreŃinere şi reparaŃii)  1 clasă (30 locuri) 
•Electromecanică  
 (Tehnician electromecanic) 1 clasă (30 locuri) 
 

Filiera VOCAłIONALĂ, profil SPORTIV 
•Instructor sportiv volei-baschet  
 (mixt)     1 clasă (30 locuri) 
 

CLASA a IX-a,  
LICEU, FRECVENłĂ REDUSĂ 
 
Filiera TEORETICĂ, profil UMAN 
•ŞtiinŃe sociale   1 clasă (30 locuri) P
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TRADIłIE … dobândită de-a lungul celor 88 de ani de existen-

Ńă, prin munca neobosită şi plină de dăruire a generaŃiilor de 

profesori, prin calitatea specială a pregătirii elevilor, prin 

grija zilnică de a asigura condiŃii optime de pregătire. 

PRESTIGIU …  
• instituŃia noastră se află în topul şcolilor municipiului, 

bucurându-se de apreciere favorabilă din partea elevilor, 

părinŃilor şi autorităŃilor; 

• liceul nostru este prima şcoală din Ńară acceptată în 

FederaŃia InternaŃională a Şcolilor UNESCO; 

• Şcoală Europeană, 2009 - titlu conferit pentru rezulate 

deosebite înregistrate în ultimii ani în proiecte şi programe 

de cooperare europene în domeniul educaŃional; 

• parteneriate cu instituŃii locale, naŃionale şi internaŃionale, 

concretizate în manifestări cu caracter educativ dedicate 

elevilor şi profesorilor; 

• premii obŃinute de elevii şcolii la concursurile şcolare 

zonale, naŃionale şi internaŃionale; 

• rezultatele obŃinute de elevii noştri la examenele naŃionale 

se situează peste media pe judeŃ; 

• majoritatea absolvenŃilor liceului nostru urmează forme ale 

învăŃământului superior; 

• profesori recunoscuŃi la nivel local şi naŃional pentru 

rezultatele obŃinute în activitatea didactică. 

COMPETENłĂ … peste 100 de cadre didactice calificate, 

cu o competenŃă recunoscută (doctori în ştiinŃe, autori de 

manuale şi de programe şcolare, metodişti, formatori) 

asigură instruirea celor aproximativ 1300 de elevi ai 

şcolii. 

BAZĂ DIDACTICĂ ŞI MATERIALĂ MODERNĂ… 
• 37 săli de clasă 

• 4 laboratoare de informatică (60 calculatoare); 

• laborator multimedia (30 calculatoare); 

• conectare la internet full-access; 

• laborator de fizică-electrotehnică; 

• laborator de chimie-biologie; 

• 7 ateliere de instruire practică; poligon tehnologic; 

• bibliotecă, cu un fond de carte de peste 30000 volume; 

• sală de sport şi teren de sport; 

• material didactic modern; 

• cămin-internat şi cantină; 

• cabinet de asistenŃă psihopedagogică; 

• cabinet de asistenŃă medicală; 

• cabinet stomatologic. 

DIVERSITATE … ai posibilitatea să îŃi desăvârşeşti aspiraŃiile, răspunzând 

nevoilor tale de dezvoltare personală şi de integrare socială şi profesională, 

în următoarele direcŃii : 

A. Filiera teoretică  
1. Profil REAL, cu specializările : MATEMATICĂ-INFORMATICĂ - INTENSIV 

INFORMATICĂ, MATEMATICĂ-INFORMATICĂ, ŞTIINłE ALE NATURII. 
2. Profil UMAN, cu specializările : ŞTIINłE SOCIALE, FILOLOGIE. 

B. Filiera tehnologică  
1. Profil TEHNIC, cu specializările : TEHNICIAN MECANIC PENTRU 

ÎNTREłINERE ŞI REPARAłII, TEHNICIAN ELECTROMECANIC, 
TEHNICIAN MECATRONIST 

2. Profil RESURSE NATURALE ŞI PROTECłIA MEDIULUI,  cu 
specializarea : TEHNICIAN ECOLOG ŞI PROTECłIA CALITĂłII 
MEDIULUI  

C. Filiera vocaŃională  
Profil SPORTIV (clase cu program sportiv), cu specializările : 

INSTRUCTOR SPORTIV (baschet - băieŃi, volei - fete) 

ACTIVITĂłI EXTRAŞCOLARE … 
•  proiecte internaŃionale desfăşurate în parteneriat cu 

profesori şi elevi din alte Ńări; 

• cultivarea potenŃialului creativ şi inovativ al elevilor; 

• concursuri şcolare artistice şi sportive; 

• activităŃi de petrecere a timpului liber (excursii tematice 

şi turistice, activităŃi sportive şi artistice etc.); 

SERIOZITATE ŞI SIGURANłĂ … 
• exigenŃă faŃă de instruirea, educaŃia şi disciplina elevilor; 

• competenŃa şi responsabilitatea cadrelor didactice şi a 

personalului auxiliar; 

• securitatea elevilor este facilitată prin supravegherea de 

către cadrele didactice în colaborare cu PoliŃia Comunitară 

şi PoliŃia de Proximitate. 

De ce vDe ce vDe ce v---am ales pe VOI am ales pe VOI am ales pe VOI ? ? ?    
… pentru că VOI :… pentru că VOI :… pentru că VOI :   

Aveţi nevoie de un viitor liniştit ! 

Nouă ne pasă de viitorul vostru ! 

Aveţi nevoie de seriozitate şi competenţă ! 

Noi vă putem oferi seriozitate şi competenŃă ! 

Aveţi nevoie de siguranţă ! 

Noi considerăm siguranŃa o prioritate ! 

Aveţi nevoie de o reală scară a valorilor ! 

Noi promovăm valorile autentice ! 

Aveţi nevoie de  iubire ! 

Noi vă oferim dragostea noastră ! 

Aveţi nevoie de o carieră ! 

Noi vă ajutăm să o construiŃi ! 

Aveţi nevoie de bani ! 

Noi vă învăŃăm să îi faceŃi ! 

Aveţi nevoie de profesori buni ! 

Noi suntem aceia ! 

Aveţi nevoie de motivaţie ! 

Noi vă putem oferi motive ! 

Aveţi nevoie de competenţe ! 

Noi vi le putem forma !  

De ce să ne alegeţi pe NOI De ce să ne alegeţi pe NOI De ce să ne alegeţi pe NOI ? ? ?    
… pentru că NOI îţi oferim :… pentru că NOI îţi oferim :… pentru că NOI îţi oferim :   


