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„Împreună construim cariere de succes” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

FACILITĂȚI OFERITE DE ŞCOALĂ: 
- Cazare la internat şi mese la cantina şcolară;

- Consiliere psihopedagogică la cabinetul şcolii; 

- Asistenţă medicală la cabinetul medical şcolar;

- Bibliotecă cu 24 000 volume de cărţi;

- Parc dendrologic pentru recreere şi practică de specialitate;

- Sală de sport; 

- Şcoala de şoferi categoria B autorizată;

- 2 Microbuze școlare;

- Activităţi extracurriculare variate (excursii, seri distractive, concursuri tematice, etc);

- Practică de specialitate la agenţii economici locali;

- Practică de specialitate în ţări ale Uniunii Europene( Portugalia, Spania, Marea 

Britanie, Italia; Germania) prin intermediul unor proiecte europene.


OFERTĂ - PLAN DE ŞCOLARIZARE 2021-2022: 
 

                LICEU –ZI, FILIERA TEHNOLOGICĂ, Clasa a IX-a: 

        1. Tehnician în activităţi economice – 1 clasă cu 24 elevi 

        2. Tehnician în administraţie – 1 clasă cu 24 elevi 

        3. Tehnician analize produse alimentare – 1 clasă cu 24 elevi 

        4. Tehnician ecolog si protecția calității mediului – 1/2 clasă cu 12 elevi 

        7. Tehnician veterinar – 1/2 clasă cu 12 elevi 
 
 

                  LICEU –ZI, FILIERA TEORETICĂ, Clasa a IX-a: 

        1. Ştiinţe ale naturii – 1 clasă cu 26 elevi 
 

                 ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL: 

         1. Ospătar (chelner) vănzător în unităţi de alimentaţie – 1 clasă cu 24 elevi 

         2. Electrician exploatare joasă tensiune – 1/2clasă cu 12 elevi 

         3. Lăcătuș mecanic prestări servicii –învățământ dual– 1/2 clasă cu 12 elevi 

         4. Mecanic auto – 1/2 clasă cu 12 elevi 

         5. Mecanic agricol – 1/2clasă cu 12 elevi 

         6. Horticultor – 1/2 clasă cu 12 elevi 

         7. Confecționer produse textile – 1/2clasă cu 12 elevi 
 

 

 

 

                  ŞCOALA POSTLICEALĂ: 

                                1. Administrator rețele locale și de comunicaţii – 1 clasă cu 26 elevi 
 

                                    

 

 



 

 

   

INVATAMANTUL DUAL 

 

Începând cu anul școlar 2021-2022, la domeniile și formele de pregătire deja existente se adaugă și 

pregătirea elevilor în domeniul de pregătire profesională Mecanică, calificarea profesională Lăcătuș 

mecanic prestări servicii în colaborare cu Operatorul economic MW România SA cu sediul în 

Drăgășani. 
 

  

  
 

 

 


