
Ministerul Educaţiei şi Cercetării

Inspectoratul Şcolar Judeţean Bacău

Nr. 

crt.

Denumirea unităţii de 

învăţământ
Date de contact (mail, telefon) Localitatea

Oferta educaţional pentru 

liceu, clasa a IX-a, 2021- 2022, 

pe scurt ( nr. clase, calificarea 

şi nr. locuri

Oferta educaţional pentru învăţământ 

profesional, clasa a IX-a, 2021- 2022, pe 

scurt (nr clase, calificarea şi nr. locuri)

Prezentare unitate de învăţământ (maxim 150 caractere, scrise cu diacritice)
Link site-ul şcolii cu oferta educaţională 2021 

- 2022
Observaţii

1

Colegiul Economic "Ion 

Ghica" Bacău

colegiul_ec_bc@yahoo.c

om, telefon:0234510435

Bacău

5 clase Tehnician în activități 

economice 120 locuri

 1 clasa Tehnician în 

administrație 24 locuri

1 clasa Tehnician în turism-

intensiv engleză 24 locuri

1 clasa Tehnician în turism 24 

locuri

1 clasă Tehnician în 

gastronomie 24 locuri

1 clasă Organizator banqueting 

24 locuri

2 clase Tehnician în activități de 

comerț 48 locuri

1 clasă calificarea Ospătar (chelner) 

vânzător în unități de alimentație 24 locuri

1 clasă calificarea Bucătar 24 locuri

În anul școlar 2020-2021 unitatea de învățământ școlarizează 1456 elevi, în 48 clase de 

liceu (6 calificări profesionale)și 8 clase de învățământ profesional (4 calificări 

profesionale), toate la învățământ de zi. 

www.colegiuleconomicbacau.ro

2

Liceul Tehnologic Oneşti auto_onesti@yahoo.com, 

0234313010
Onesti, Str. Aurora Nr. 2

1 clasă a IX-a Seral - Tehnician 

în activităţi de comerţ - 24 locuri

2 clase Mecanic auto - 48 locuri

2 clase Ospătar (vânzător) în unităţi de 

alimentaţie - 48 locuri

1 clasă Bucătar - 24 locuri

În anul în care şcoala împlineşte 30 de ani de la înfiinţare, 

oferim absolvenţilor de gimnaziu meseriile tradiţionale, 

specifice şcolii TCR, în sediul nou din strada Aurora 2. http://autoonesti.ro/index.html

3

Liceul Tehnologic 

"Dumitru Mangeron" 

mangeron2002@yahoo.c

om, 0234575358

Bacău

-3 clase

Tehnician proiectant CAD -

 24 locuri

Tehnician în activități economice 

- 24 locuri

Tehnician în gastronomie - 24 

locuri

-5 clase                                         Mecanic 

auto - 48 locuri

Tinichigiu vopsitor auto  -24 locuri

Bucătar - 12 locuri

Ospătar - 12 locuri

Comerciant-vânzător-24 locuri

Unitatea școlară oferă instruire pentru un total de 58 clase, incluzând ca 

forme de învățământ preuniversitar: preșcolar, primar, gimnazial, liceal și 

profesional. În anul școlar 2020-2021 sunt înscriși un număr de 1307 

elevi la cursurile de zi și seral.                                                    

La stabilirea specializărilor s-a ținut cont ca acestea să fie în strânsă 

concordanță cu baza materială, cu nevoile de calificare și cu existența 

reală a personalului didactic calificat.

Buna pregătire a elevilor este realizată ca urmare a unei dotări de 

excepție pe care o are unitatea școlară încă de la înființare, ceea ce  

face ca școala nostră să fie una dintre unitățile reprezentative din județ.
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Colegiul Tehnic ”Grigore 

Cobălcescu”

tel: 0234/362215, email: 

colegiulcobalcescu@yaho

o.com

Moinești

Învățământ de zi, pentru

calificările:                             

tehnician în instalații electrice,

24 de locuri;

tehnician ecolog și protecția

calității mediului, 24 de locuri;

tehnician în activități economice,

24 de locuri;

tehnician în turism, 24 de locuri.

Învățământ seral, pentru

calificarea tehnician ecolog și

protecșia calității mediului, 24 de

locuri.

 Mecanic auto, 24 de locuri;                      

Ospătar (chelner) vânzător în unități de 

alimentație, 24 de locuri;                           

Operator sonde, învășământ dual, 28 locuri;                                                    

Electrician exploate joasă tensiune, 12 

locuri;                                         Tinichigiu 

vopsitor auto, 12 locuri;              Bucătar, 12 

locuri;                                   Croitor 

îmbrăcăminte după comandă, 12 locuri.                                                                                                 

Colegiul Tehnic „Grigore Cobălcescu ” este situat este o unitate școlară complexă care

școlarizează elevi pentru forma de învățământ liceală (liceu tehnologic) și pentru școala

profesională. Prin liceu tehnologic se oferă pregătire la profilurile: tehnic, servicii,

resurse naturale și protecția mediului, pe domenii precum: electronică și automatizări,

electric, industrie textilă și pielărie, mecanică, economic, alimentație publică și turism,

protecția mediului. La școala profesională, absolvenții pot obține certificare pentru

meseriile: electrician, mecanic auto, bucătar, ospătar (chelner) în unități de alimentație,

croitor îmbrăcăminte după comandă, sudor, lăcătuș mecanic prestări servicii, tinichigiu-

vopsitor auto. Școala dispune de spații de învățământ, ateliere de specialitate, cămin,

cantină, sală de sport și teren de sport, toate acestea aflându-se într-un amplu proces

de reabilitare.

https://colegiulcobalcescu.webnode.ro/

oferta/

5

Liceul Tehnologic ”Grigore 

Antipa”

email: 

chimie_ind_bacau@yaho

o.co.uk, 

telefon: 0234/552089
Bacău

1 clasă -Tehnician analize 

produse alimentare - 24 locuri

1 clasă - Tehnician în turism - 24 

locuri

1 clasă - Tehnician în 

gastronomie-24 locuri

1 clasă - Coafor stilist-24 locuri

2 clase - Ospătar (chelner) vânzător în 

unități de alimentație - 48 locuri

1 clasă - Bucătar - 24 locuri 

1 clasă - Brutar -patiser- produse făinoase- 

24 locuri

1 clasă - Frizer-coafor-manichiurist-

pedichiurist -24 locuri

Școala militează pentru calificarea personalului, îmbunătățirea infrastructurii, creșterea 

performanței și inserția absolvenților pe piața muncii.

http://www.colegiulantipabacau.ro/ofert

a_educationala.html

OFERTA EDUCAŢIONALĂ A  UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL ŞI TEHNIC - ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL ŞI PROFESIONAL DE STAT ŞI DUAL

ANUL ŞCOLAR 2021 - 2022

mailto:colegiul_ec_bc@yahoo.com,%20telefon:0234510435
mailto:colegiul_ec_bc@yahoo.com,%20telefon:0234510435
http://www.colegiuleconomicbacau.ro/
http://autoonesti.ro/index.html
mailto:mangeron2002@yahoo.com,%200234575358
mailto:mangeron2002@yahoo.com,%200234575358
https://www.dumitrumangeron.ro/
https://colegiulcobalcescu.webnode.ro/oferta/
https://colegiulcobalcescu.webnode.ro/oferta/
http://www.colegiulantipabacau.ro/oferta_educationala.html
http://www.colegiulantipabacau.ro/oferta_educationala.html
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Colegiul ,,N.V. Karpen” 0234586720, 

secretariat@ctcnvk.ro

Bacău

1 clasă- Coafor stilist, 24 locuri; 

1 clasă- Organizator banqueting, 

24 locuri;                                1 

clasă - Tehnician în activități 

economice, 24 locuri;                       

1 clasă-Tehnician operator 

tehnică de calcul, 24 locuri;        

1 clasă-Tehnician instalații de 

bord (avion), 24 locuri.

1 clasă - Frizer,coafor, manichiurist, 

pedichiurist, 24 locuri;                             1 

clasă - Ospătar (chelner) vânzător în unități 

de alimentație, 24 locuri;                     1 

clasă -Electronist rețele de telecomunicații, 

24 locuri;                        1 clasă - Electrician 

exploatare joasă tensiune, 24 locuri.

Colegiul “N.V.Karpen” este o instituție de învățământ conectată la realitatea economică  

actuală și oferă posibilități diverse de formare profesională adecvate pentru viitorii 

cetățeni europeni  productivi, versatili, ușor adaptabili la dinamica din piața muncii. 

Colegiul  “N. V. Karpen” este o școală care funcționează pe baza principiilor de egalitate 

de șanse, profesionalism și unitate în diversitate. https://oferta.ctcnvk.ro/

7

Colegiul Tehnic  „Dimitrie 

Ghika”

dghika_comanesti@yaho

o.com               

0234374621

Comănești

1 clasă - Tehnician mecanic 

pentru întreținere și reparații - 24                  

1 clasă - Tehnician în industrie 

textilă - 24                                   

1 clasă - Tehnician ecolog și 

protecția calității mediului - 24                   

1 clasă - Tehnician în activități 

economice - 24                         2 

clase - Matematică - informatică - 

52                             1 clasă - 

Științe sociale - 26            1 

clasă - Filologie - 26                        

1 clasă - Științele naturii - 26

1 clasă - Tâmplar universal - 24 Colegiul Tehnic „Dimitrie Ghika” Comăneşti garantează dezvoltarea unui mediu de 

educaţie şi formare profesională care să asigure pentru tinerii din zona Văii Trotuşului, 

judeţul Bacău, servicii de educaţie şi instruire profesională la un înalt standard de 

calitate în context naţional şi european, stimulând dezvoltarea carierei şi creşterea 

potenţialului economic şi social al zonei. 

Calitatea, performanţa, promovarea valorilor europene, egalitatea şanselor pentru toţi 

participanţii în proces şi deschiderea spre învăţarea pe tot parcursul vieţii constituie 

premisele ca fiecare elev să înveţe efectiv şi să capete calificările, valorile, aptitudinile şi 

priceperile tehnologice de care are nevoie pentru a avea succes într-o lume în 

permanentă schimbare. 

Ne propunem să rămânem una din școlile de prestigiu din județul Bacău, să asigurăm 

egalitatea șanselor la educație a tuturor elevilor.

Din această perspectivă finalitățile învățământului liceal au în vedere formarea unui 

absolvent activ integrat în viața socială, în măsură să decidă asupra propriei cariere, a 

dezvoltării sale intelectuale și profesionale.

https://www.liceucomanesti.ro/docume

nte/OFERTA_EDUCATIONALA.pdf 

8

Liceul Tehnologic Făget 0234385701 

sc_faget@yahoo.com

Ghimeș Făget

1 clasă  - 28 locuri, calificare: 

tehnician în agroturism

1 clasă cu predare în limba română - 24 

locuri, calificare: lucrător în agroturism

1 clasă cu predare în limba maghiară - 24 

locuri, calificare: lucrător în agroturism

Liceul Tehnologic Făget este situat în centrul comunei Ghimeș Făget, pe valea râului 

Trotuș, zona superioară. Liceul Tehnologic Făget este singura școală pe o distanță de 

aproximativ 80 km (Miercurea Ciuc-Comănești) care asigură instruire de specialitate în 

domeniul agricol, cu predare în limba română, recrutând elevi și din comunele vecine. 

Este singura instituție din comună în care se face predare în limba română pe tot 

parcursul școlarității obligatorii, în condițiile în care există un procent ridicat al populației 

de etnie maghiară. Liceul își propune: să asigure tuturor elevilor o educație de calitate 

prin centrarea învățăriipe elev; să promoveze egalitatea de șanse prin educație pentru a 

se forma ca cetățeni ai Uniunii Europene; să satisfacă nevoia fiecărui elev de a se simți 

competent în a deține și a utiliza informația; de a deveni o personalitate puternică 

capabilă să se integreze competent, activ și rapid în comunitate; să sprijine continuarea 

tradițiilor locale puse în valoare cu sprijinul elevilor. Posibilele posturi pentru care sunt 

calificați absolvenții Liceului Tehnologic Făget sunt: tehnician în agroturism, pentru 

absolvenții de liceu zi și seral și lucrător în agroturism, pentru absolvenții școlii 

profesionale de stat cu durata de trei ani. Orientarea și menținerea acestor calificări s-a 

realizat în baza dezvoltării zonei montane în care suntem situați.
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Liceul Tehnologic „Petru 

Rareș” Bacău

0234-510708, 

gsprbacau@yahoo.com

Bacău 0

*2 clase, calificare Mecanic auto - 48 locuri

*1 clasă, calificare Ospătar (chelner), 

vânzător în unități de alimentație - 24 locuri

Liceul Tehnologic Petru Rareş Bacău este situat în str. Tecuciului nr. 17 şi deserveşte 

atât municipiul Bacău, cât şi zonele limitrofe. 

Unitatea de învățământ oferă elevilor servicii educaționale de calitate atât în domeniul 

Mecanic, precum și în Turism și alimentație, având ca misiune inserția profesională pe 

piața muncii a absolvenților noștri.

http://www.petruraresbacau.ro/oferta-

educationala-2021-2022/

10
Liceul Tehnologic Târgu 

Ocna

 gr_sc_tg.ocna@yahoo.com            

0234/344176
Târgu Ocna

4 clase învățământ profesional de 3 ani cu 

următoarele calificări:                          - 

mecanic auto - 12 locuri                         - 

tinichigiu - vopsitor auto - 12 locuri          - 

electrician constructor  -12 locuri            - 

confecționer produse textile  - 12 locuri    - 

ospătar (chelner), vânzător în unități de 

alimentație - 36 locuri                                - 

bucătar - 12 locuri

Liceul Tehnologic Târgu Ocna urmărește ca prin educație și instruire să formeze tineri 

capabili de performanțe, cu competențe profesionale la nivelul standardelor europene. 

Prin profilul și activitățile școlii, oferim oportunități de educație și instruire accesibilă, de 

înaltă calitate, tinerilor, sprijinind în același timp dezvoltarea carierei acestora, 

îmbunătățirea calității vieții.

http://liceultehnologictgocna.ro

https://oferta.ctcnvk.ro/
mailto:dghika_comanesti@yahoo.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%200234374621
mailto:dghika_comanesti@yahoo.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%200234374621
mailto:dghika_comanesti@yahoo.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%200234374621
https://www.liceucomanesti.ro/documente/OFERTA_EDUCATIONALA.pdf
https://www.liceucomanesti.ro/documente/OFERTA_EDUCATIONALA.pdf
https://liceultehnologicfaget.ro/?p=2377
http://www.petruraresbacau.ro/oferta-educationala-2021-2022/
http://www.petruraresbacau.ro/oferta-educationala-2021-2022/
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Liceul Tehnologic ”Petru 

Poni”, Onești

tel: 0234311922, e-mail: 

ctpetruponi@yahoo.com

ONEȘTI

Tehnician în turism - 1 clasă - 24 

locuri; Tehnician ecolog și 

protecția calității mediului - 1 

clasă - 24 locuri

Ospătar (chelner), vânzător în unități de 

alimentație - 1,5 clase - 36 locuri; Frizer - 

coafor - manichiurist - pedichiurist - 1 clasă - 

24 locuri; Mecanic auto - 1 clasă - 24 locuri; 

Comerciant-vânzător - 0,5 clase - 12 locuri; 

Electrician exploatare joasă tensiune - 0,5 

clase - 12 locuri; Operator la fabricarea 

cherestelei (DUAL) - 0,5 clase - 12 locuri.

Înființarea Liceului Tehnologic „Petru Poni”, Onești are loc în anul 1956, într-un context 

favorabil dezvoltării învătământului , generat de nevoile crescânde de forță de muncă 

ale industriei chimice care, în deceniul sase, înregistrează ritmuri tot mai înalte de 

dezvoltare. În contextul noilor schimbări sociale și economice, atât la nivel național, cât 

și la nivel regional și local, a dus la o reorientare a ofertei educaționale către calificări 

noi, cerute pe piața muncii, în învățământul profesional și liceal tehnic.  Totodată, s-a 

dorit și sprijinirea adulților care nu au reușit să-și termine studiile, reînființând, din anul 

2018, clasele de învățământ tehnic seral. Răspunzând nevoii de a oferi tinerilor din 

Onești şi din împrejurimi o pregătire profesională de calitate, instituţia a beneficiat de-a 

lungul timpului de un corp profesoral tânăr, foarte bine pregătit, entuziast şi de elevi 

care au reuşit profesional în cele mai variate domenii de activitate.

https://petruponi.moodle.ro//course/view.php?id=

32#section-1

12

Colegiul Tehnic 

„Gheorghe Asachi”

gsamonesti@yahoo.com, 

0234314477

Onești

 2 clase, Calificare: Tehnician în 

activităţi economice, 48 locuri/  1 

clasă, Calificare: Tehnician în 

turism, intensiv engleză, 24 

locuri/  2 clase, Calificare: 

Tehnician ecolog și protecția 

calității mediului, 48 locuri/  1 

clasă, Calificare: Tehnician 

operator tehnică de calcul, 24 

locuri/ 1 clasă,

 Calificarea: Tehnician proiectant 

CAD, 24 locuri  

0,5 clase, Calificarea: Mecanic utilaje și 

instalații în industrie, 12 locuri/ 0,5 clase, 

Calificarea: Zidar-pietrar-tencuitor, 12 locuri/ 

0,5 clase, Calificarea: Electronist aparate și 

echipamente, 12 locuri/ 0,5 clase, Operator 

în industria chimică anorganică, 12 locuri

Colegiul Tehnic ,,Gheorghe Asachi” Onești este unul din cele mai moderne din

zonă. Activitatea didactică se desfăşoară în condiţii optime, atât în de sălile de

clasă, cât şi pe cabinete, în laboratoare sau ateliere. De asemenea, în spaţiul

şcolar se află o capelă închinată Sfinţilor Trei Ierarhi, o bibliotecă, sală de

sport, un club al elevilor, cabinet medical și cabinet de asistență

psihopedagogică.Profesionalismul cadrelor didactice, precum şi efortul elevilor

au fost confirmate de rezultatele obţinute de elevii noștri, în cadrul

olimpiadelor şi concursurilor şcolare, precum și a examenului de bacalaureat.

http://gasachi.ro/images/stories/Oferta

%202021-

2022/Oferta%20educationala%20CT%

20Gh%20Asachi%20%20pentru%20an

ul%20sc%202021-2022.pdf
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Liceul Tehnologic Jacques 

M. Elias Sascut

liceuljmelias@yahoo.com, 

0234280561

Sascut

0,5 Clasă, Tehnician veterinar 12 

locuri; 0,5 Clasă, Tehnician în 

agricultură 12 locuri

1 Clasă, Ospătar(chelner),vânzător în unități 

de alimentație publică, 24 locuri, 0,5 Clasă, 

Mecanic auto, 12 locuri, 0,5 Clasă, Mecanic 

agricol, 12 locuri, 

Liceul face parte dintre unitățile școlare din învățământul profesional și tehnic, oferind 

calificări atractive, atât pentru învățământul de tip liceal, cât și pentru învățământul 

profesional.

Astfel, liceul este acreditat pe mai multe specializări, precum Tehnician veterinar, 

Tehnician în activități economice, Tehnician ecologie și protecția mediului, Tehnician în 

agricultură, Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații, iar oferta sa, ca specializări 

și număr de clase, este corelată cu necesitățile și cerințele populației din zonă.

În domeniul învățământului profesional, oferim posibilitatea calificării ca mecanic auto, 

mecanic agricol și ospătar(chelner)vânzător în unități de alimentație publică.

Unitatea școlară deține o bază materială adecvată ofertei educaționale și încheie în 

fiecare an parteneriate cu antreprenorii din proximitate, în vederea asigurării unor stagii 

de pregătire practică, gândite să formeze abilități și competențe absolut necesare pe 

piața muncii.
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Liceul Tehnologic 

,,G.J.Cancicov,,

cdi_parincea@yahoo.com

/ 0234226631

Parincea

0 1 clasă,Agricultor culturi de câmp, 24 locuri Liceul Tehnologic ,,G.J.Cancicov,, Parincea este situat la aproximativ 30 km fașă de 

municipiul Bacău și deservește 3 comune limitrofe localității noastre.Liceul nostru are 

patru forme de învățământ (preșcolar, primar, gimnazial, profesional și liceal).având ca 

și calificări profesionale  Tehnician Agronom la liceu și Agricultor culturi de câmp la 

profesională. n
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mailto:gsamonesti@yahoo.com,%200234314477
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http://gasachi.ro/images/stories/Oferta 2021-2022/Oferta educationala CT Gh Asachi  pentru anul sc 2021-2022.pdf
http://gasachi.ro/images/stories/Oferta 2021-2022/Oferta educationala CT Gh Asachi  pentru anul sc 2021-2022.pdf
http://gasachi.ro/images/stories/Oferta 2021-2022/Oferta educationala CT Gh Asachi  pentru anul sc 2021-2022.pdf
http://gasachi.ro/images/stories/Oferta 2021-2022/Oferta educationala CT Gh Asachi  pentru anul sc 2021-2022.pdf
http://gasachi.ro/images/stories/Oferta 2021-2022/Oferta educationala CT Gh Asachi  pentru anul sc 2021-2022.pdf
http://gasachi.ro/images/stories/Oferta 2021-2022/Oferta educationala CT Gh Asachi  pentru anul sc 2021-2022.pdf
mailto:liceuljmelias@yahoo.com,%200234280561
mailto:liceuljmelias@yahoo.com,%200234280561
mailto:cdi_parincea@yahoo.com/%200234226631
mailto:cdi_parincea@yahoo.com/%200234226631
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Liceul Tehnologic "Anghel 

Saligny" Bacau

ctanghelsaligny@yahoo.c

om

0234515254

BACAU

1 clasa - Tehnician în 

gastronomie - 24 locuri

1 clasa - Tehnician aviaţie - 24 

locuri

1 clasa - Tehnician transporturi - 

24 locuri 

1.5 clasa - Mecanic auto - 36 locuri 

0,5 clasa - Mecanic aeronave - 12 locuri 

1 clasa - Lacatuș construcții structuri 

aeronave (dual) - 24 locuri  

1 clasa - Operator la mașini cu comandă 

numerică (dual) - 24 locuri 

0,5 clasa - Instalator de instalații tehnico-

sanitare și de gaze - 12 locuri 

0,5 clasa - Zidar - pietrar - tencuitor - 12 

locuri 

0,5 clasa - Bucătar - 12 locuri 

0,5 clasa - Ospatar (chelner) vânzator în 

unități de alimentație - 12 locuri 

0,5 clasa - Tâmplar universal - 12 locuri 

0,5 clasa - Cofetar-patiser - 12 locuri

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny” este situat in orasul Bacău şi este o organizaţie 

modernă, complexă, de dimensiune europeană, cu o traditie de peste 120 de ani, care 

are un număr de 91 cadre didactice calificate şi competente şi peste 1000 elevi, 

repartizaţi în diferite forme de şcolarizare: 

• învăţământ preşcolar cu program prelungit;

• învăţământ primar

• învăţământ gimnazial

• învăţământ liceal, zi

• învăţământ profesional dual 

• învăţământ profesional 

• învăţământ postliceal

Misiunea şcolii urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative a elevilor, bazată 

pe formarea de competenţe teoretice şi practice, în vederea adaptării la cerinţele şi 

exigenţele pieţei muncii europene. Şcoala şi-a asumat rolul de autentic furnizor de 

resurse şi de specialişti pentru piaţa muncii.

Serviciile oferite de şcoală au la bază calitatea, performanţa, promovarea valorilor 

europene, egalitatea şanselor pentru toţi participanţii în proces şi deschiderea spre 

învăţarea pe tot parcursul vieţii.

www.ctas.ro

16

Liceul Teoretic Ion Borcea 

Buhusi

0234261273

0234261925 

ionborcea@yahoo.com
Buhusi

1 Clasa-  Comert- 26 Locuri 1 Clasa- Dulgher-Tâmplar-Parchetar, 24 

Locuri

Nivelurile și specializările educaționale pe care liceul buhușean le oferă elevilor sunt: 

gimnazial(V-VIII) și liceal-teoretic (Filologie, Științe ale naturii, Mate-info, Științe sociale), 

liceal-tehnologic (Comerț, Construcții, Industrie textile și pielărie) si profesional( Dulger-

Tamplar-parchetar, Industrie Textila si Pielarie si Comert)

http://ionborcea.ro/test/include/pliant%

20oferta%202021-2022.pdf
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Liceul Tehnologic 

”Alexandru Vlahuță” 

liceupoduturcului@yahoo.

com, 0234289725

Podu Turcului 1 clasă/Filologie/26 de locuri

2 clase/Tehnician în activități 

economice/48 de locuri

1 clasă/Instalator tehnico-sanitare și de 

gaze/24 de locuri

Liceul Tehnologic „Alexandru Vlahuţă” este o unitate școlară amplasată în comuna 

Podu Turcului, oferind pregătire de specialitate la nivelul 3 (profesional) și 4 

(tehnologic). 

Considerăm că această unitate de învățământ din localitatea Podu Turcului a fost, este 

și va rămâne o adevărată "universitate" pentru educarea și pregătirea tinerelor generații 

avide de cunoaștere și cultură, dintr-o zonă rurală tipică, care se adaptează noilor 

transformări politice, economico-sociale și tehnologiilor din domeniul informaticii.

Asigurăm pregătirea elevilor în domenii de tradiție, tehnician în activități economice, 

instalator tehnico-sanitare și de gaze, dar și filologie, beneficiind de o bază materială 

modernizată, optimă pentru dezvoltarea armonioasă a elevilor.
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Liceul Tehnologic 

Răchitoasa

e-mail: 

scoalarachitoasa@gmail.com. 

tel.0234287030, fax 

0234287030

Rachitoasa  1 clasa , domeniul Agricultură , Calificarea 

Lucrator în agricultură ecologică , 28 locuri

Liceul oferă 2 domenii de pregătire profesională elevilor din comuna Răchitoasa și 

comunele limitrofe având o bază  materială adecvată calificărilor : Lucrător în agricultură 

ecologică și Tâmplar universal .
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LICEUL Tehnologic 

Dărmăneşti

grupscolardarmanesti@y

ahoo.com  0234356646

Dărmăneşti 2 clase:

 Tehnician în activități 

economice

Tehnician în turism

2 clase: Mecanic auto Școala noastră oferă educaţie accesibilă, de înaltă calitate, sprijinind concomitent 

dezvoltarea carierei, sporirea calităţii vieţii, creşterea economică a localităţii.
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