
 

VIZIUNEA ŞCOLII 

 

,, Mâine vom fi mai buni decât de azi!” 
 
Școala noastră își dorește să devină o mare 

familie, un al doilea ,,acasă”, pentru toți elevii 
noștri; o familie în care fiecare să se bucure de 
oportunități de educație și instruire accesibilă, 
în domenii cerute pe piața muncii. 
 

SERVICII OFERITE DE ŞCOALĂ: 

 Cazare la internat și cantina școlară;

 Consiliere psihopedagogică la 

cabinetul şcolii;

 Cabinet medical;

 Bibliotecă;

 Parc dendrologic;

 Sală de sport și teren de sport în aer liber;

 Scoala de soferi categoria B autorizata;

 Activităţi extracurriculare;

 Participarea în proiecte europene 

finantate de UE și efectuarea unor 

stagii de pregătire practică în 

străinătate

 

 
 

MISIUNEA ȘCOLII
 

 
       Liceul nostru își propune să formeze un copil 

sănătos deschis și receptiv, sociabil și polivalent, 

care să dețină cunoștințe temeinice despre lumea în 

care se dezvoltă, să aibă deprinderi și capacități de 

adaptare la o lume în continuă schimbare, să 

aprecieze și să promoveze valorile și practicile 

democratice – un adevărat cetățean European al 

mileniului trei. 
 

 
 

       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. 
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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 

pâna în prezent Liceul Tehnologic Brătianu, 
Drăgăşani. 

 OFERTA EDUCAȚIONALĂ 2022-2023 
                                          

I.  FILIERA TEHNOLOGICĂ  

LICEU –ZI, Clasa a IX-a 

 

PROFIL SERVICII,  DOMENIUL 

        Economic:  2 clase cu 48 elevi cu     

calificarile dupa clasa a X-a:  

 Tehnician in activitati economice  

 Tehnician in administratie 

 
 

PROFIL RESURSE NATURALE ŞI 

PROTECŢIA MEDIULUI,  DOMENIILE 

      Industrie alimentară + Protectia mediului:  

1 clasă cu 24 elevi 

      Tehnician agricol + Tehnician veterinar:  

1 clasă cu 24 elevi 

 

                       LICEU SERAL, Clasa a XI-a 

       Tehnician în instalații electrice + Tehnician 

transporturi: 1 clasa cu 28 elevi 

 

                    II. FILIERA TEORETICĂ  
    PROFIL REAL, SPECIALIZAREA 

       Ştiinţe ale naturii:  

         Cursuri de zi: 1 clasă cu 26 elevi 

Frecvența redusa: 1 clasă cu 28 elevi 

 

SCOALA PROFESIONALA: 

 Ospătar, vânzător în unități de alimentație :  
1 clasă cu 24 elevi 

Electrician + Electronist:  
1 clasă cu 26 elevi 

Mecanic auto+ Lăcătuș mecanic:  
1 clasă cu 26 elevi 

Mecanic agricol+Zootehnist:  
1 clasă cu 24 elevi 

 

 

SCOALA POSTLICEALA 

Administrator retele locale si de comunicatii 
1 clasă cu 28 elevi 

 

           Clubul Sportiv Scolar 

 începători: 3 grupe 

 avansați: 2 grupe 

 performantă: 1 grupa 

 

Invatamant prescolar: 
   grupa mică: 2 grupe 

   grupa mijlocie: 2 grupe 

   grupa mare: 2 grupe 

 
OPORTUNITĂȚI  ȘCOALA 

PROFESIONALĂ: 

 bursa profesionala - 200 lei/luna 

(condiționată de nr. de absențe) 

 pregatire practică in ateliere proprii și la 

agenții 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 

practică. 

 

 

 

OFERTĂ PENTRU O CARIERĂ       
PROFESIONALĂ DE SUCCES!



 


