
 

MISIUNEA ŞCOLII 

 

Creşterea responsabilităţii şcolii faţă de 
beneficiarii educaţiei, faţă de societatea civilă, 
pentru formarea şi dezvoltarea competenţelor 
care permit inserţia activă în comunitate. 
 

SERVICII OFERITE DE ŞCOALĂ: 

 Cazare la internat si cantina scolara

 Consiliere psihopedagogică la 

cabinetul şcolii 

 Cabinet medical

 Bibliotecă

 Parc dendrologic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sală de sport si teren de sport in aer liber

 Scoala de soferi categoria B autorizata

 Activităţi extracurriculare  

 Participarea in proiecte europene 

finantate de UE

 

 
 

     SCOPUL UNITĂŢII ŞCOLARE
 

 
Unitatea noastră şcolară îşi propune ca scop 

principal să ofere locuitorilor din zona sud-estică 

a Judeţului Vâlcea, oportunităţi de educaţie şi 

instruire accesibile, de înaltă calitate, sprijinind în 

acelaşi timp dezvoltarea carierei, sporirea calităţii 

vieţii, care să contribuie la prosperitatea 

economică a zonei. 
 
 
 

Şcoala va asigura fiecărui elev condiţiile pentru 
cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în 
parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, 
promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de 
origine socio-culturală şi lingvistică diferită, să 
satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simţi 
competent, legat de alţii şi autonom. 

 
 

 

 
 

   LICEUL TEHNOLOGIC 

      BRĂTIANU 

        DRĂGĂŞANI 

ÎMPREUNĂ CONSTRUIM  

CARIERE DE SUCCES 

 

Drăgăşani,  

Str. Mihail Kogalniceanu Nr. 1 
 

Tel. / Fax 0250 –810260 
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LICEUL TEHNOLOGIC  

         BRĂTIANU 

 

„Împreună construim cariere de succes” 

 

              SCURT ISTORIC 
 
 
Rădăcinile Liceului Tehnologic Brătianu se 
regăsesc undeva într-un trecut îndepărtat, în 

1919, când în urma dorinţelor micilor meseriaşi şi 
a locuitorilor oraşului Drăgăşani s-a aprobat 
înfiinţarea Gimnaziului ,,Unirea” 
Şcoala a purtat numeroase denumiri: Gimnaziul 
Brătianu (1922), Liceul Brătianu (1944), Şcoala 
medie tehnică viticolă (1948), Centrul Şcolar 
Agricol (1955), Liceul Agricol (1966), Liceul 
Agro-Industrial (1975), Grupul Şcolar Agricol 
(1990), Grupul Şcolar Brătianu (1999), din 2012 
pina în prezent Liceul Tehnologic Brătianu, 
Drăgăşani. 

 PLAN DE ŞCOLARIZARE 2020-2021 
                    

LICEU –ZI, Clasa a IX-a 
                         

I.  FILIERA TEHNOLOGICĂ  

 
      

    PROFIL SERVICII,  DOMENIIUL  

        Economic:  2 clase cu 56 elevi cu       

        calificarile dupa clasa a X-a:  

 Tehnician in activitati economice  

 Tehnician in administratie 
 

    PROFIL RESURSE NATURALE ŞI  

    PROTECŢIA MEDIULUI,  DOMENIIILE         

       Agricultura + Veterinar: 1 clasă cu 28 elevi 

       Industrie alimentară: 1 clase cu 28 elevi cu     

         

              II. FILIERA TEORETICĂ  
 

    PROFIL REAL, SPECIALIZAREA 

       Ştiinţe ale naturii:  

          Cursuri de zi: 1 clasă cu 28 elevi 

Frecventa redusa: 1 clasă cu 28 elevi          

 

 

SCOALA PROFESIONALA: 

 Turism si alimentatie: 1 clasă cu 28 elevi 

Electronica + electric: 1 clasă cu 28 elevi 

Textile-pielarie+ lacatus mecanic: 1 clasă cu 

28 elevi 

Mecanica agricola+mecanica auto: 1 clasă 

cu 28 elevi 

 

 

SCOALA POSTLICEALA 

Administrator retele locale si de comunicatii 

1 clasă cu 28 elevi 

      

 

      Clubul Sportiv Scolar 

 incepatori: 3 grupe 

 avansati: 2 grupe 

 performanta: 1 grupa 

 

           Invatamant prescolar: 

   grupa mica: 2 grupe 

   grupa mijlocie: 2 grupe 

   grupa mare: 2 grupe 

 

OPORTUNITATI  SCOALA 

PROFESIONALA: 

 bursa profesionala - 200 lei/luna 

(conditionata de nr. de absente) 

 pregatire practica in ateliere proprii si la 

agentii economici parteneri 

 posiblitatea angajarii dupa finalizarea 

studiilor  

 baza materiala adecvata 

 cadre didactice calificate 

 posibilitatea continuarii studiilor la liceu 

invatamant de zi 

 posibilitatea participarii in cadrul 

proiectelor europene cu mobilitati in alte 

tari pentru efectuarea stagiilor de 

pregatire practica 

 

                            

 


