
 
BAZA MATERIALĂ 

 14 cabinete – lb. română, istorie, 
geografie, socio-umane, 
matematică, religie/desen, muzică, 
engleză, franceză; 

   4 săli de clasă ; 
 un laborator de chimie; 
 un laborator de fizică; 
 un laborator de biologie; 
 un amfiteatru cu 56 locuri; 
  2 cabinete de informatică:   

o Cabinet INFO 2 şi TIC; 
o Cabinet INFO 1 cu sistem de 

teleprezenta; 
 un cabinet logopedie - 
psihopedagogic;  

 cabinet CEAC; 
 o bibliotecă (cu 22.000 volume); 
 o sală de sport cu vestiare, sală de 
fitness; 

 un teren de handbal; 
 un teren de baschet; 
 un internat cu 72 de locuri de cazare 
şi cantină cu 120 de locuri ; 

 5 săli de grădiniţă; 
 7 dormitoare pentru copii de 
grădiniţă cu program prelungit. 

 

 

 

RESURSE UMANE 
 

1. Personal didactic de predare – 
profesori, profesori pentru inv. 
primar, preșcolar 

 42 cadre didactice titulare 
o 33 cu gradul didactic I; 
o   6 cu gradul didactic II; 
o   3 cu gradul didactic definitiv; 

 19 cadre didactice detașate, 
suplinitori 

o 14 gr did. I 
o 1 gr.def. 
o 4 debutanți 

  Personal didactic auxiliar şi 
nedidactic: contabili, secretare, 
pedagogi şcolari, bibliotecar, 
laborant, informatician, 
administrator, muncitori pentru 
deservire şi de întreţinere – 35 
norme ; 
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LICEUL NOSTRU VĂ OFERĂ O PALETĂ 

LARGĂ DE OPŢIUNI: 

 Vreţi să deveniţi educatorii de mâine? 

Urmaţi cursurile clasei de  

ÎNVĂŢĂTORI-EDUCATOARE 
      - 12 locuri  

- prima medie de admitere 2020-2021: 9,58 

- ultima medie de admitere  2020-2021: 5,03 

 

EDUCATOR-PUERICULTOR 

-12 Locuri 

- prima medie de admitere  2020-2021: 8,05 

- ultima medie de admitere  2020-2021: 5,27 

 

 Antrenaţi-vă citind şi urmaţi cursurile clasei 

de   FILOLOGIE 

      - 26 locuri 

- prima medie de admitere 2020-2021: 8,32 

-ultima medie de admitere 2020-2021: 8,09 
 

 Vreţi să învăţaţi să desluşiţi mecanismele 

societăţii şi ale gândirii umane? 

Urmaţi cursurile clasei de 

ŞTIINŢE SOCIALE 

- 26 locuri 

 - prima medie de admitere 2020-2021: 8,91 

-ultima medie de admitere 2020-2021: 8,24 

 

 Vreţi să deveniţi cercetătorii de mâine? 

Urmaţi cursurile clasei de 

ŞTIINŢE ALE NATURII 

     -   26  locuri 

- prima medie de admitere 2020-2021: 9,37 

-ultima medie de admitere 2020-2021: 8,28 
 

o Vreţi să deveniţi campionii sportivi de mâine? 

Urmaţi cursurile clasei de profil SPORTIV 

     - 24  locuri 

- prima medie de admitere 2020-2021: 9,45 

-ultima medie de admitere 2020-2021: 8,49 

 

DE CE LICEUL TEORETIC  

"ION CREANGĂ"? 

 Cabinete cu  tablă interactivă/smart 
bord mimio; 

 Sistem de teleprezență – CISCO; 
 Acces full-time la internet; 
 Încadrarea imediată  după  promovarea 

examenului naţional  de bacalaureat şi 
certificarea competenţelor profesionale 
nivel 4, pe piaţa muncii - respectiv în 
funcţia de învăţători – educatoare şi 
instructori sportivi; 

 Activităţi de club (sala de forţă şi 
fitness); 

 Masă şi cazare în internat; 
 Centru acreditat ECDL si Certipro; 
 Activități de voluntariat; 
 Activități extracurriculare diverse; 
 ROSE – derulare proiect 2019-2022;  

 

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 
GIMNAZIU 

 Matematica distractivă; 
 English trough literature; 
 European tour guide; 
 Educație pentru sănătate; 
 Matematică aplicată; 

 
 

   CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 
LICEU 

 Vocabular. Ortografie, punctuaţie; 

 Dimensiunea logică și psihologică a 
argumentării; 

 Sintaxa ; 

 Geografia turismului  în  României; 

 Istoria recentă a României; 

 Istoria evreilor. Holocaustul; 

 Hazarde naturale și antropice; 

 Explorarea dreptul umanitar 
internaţional; 

 Complemente de matematică; 

 Prelucrarea imaginilor; 

 Tinerii și problemele lumii 
contemporane; 

 Artă dramatică; 

 Arta conversației în limba italiană; 

 Complemente de matematică; 

 Stilistică și interpretare; 

 Farmacia verde; 

 Educația pentru sănătate; 
 
PLAN DE ŞCOLARIZARE PENTRU  

2021-2022 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT PREPRIMAR 

1 grupă mică  program  prelungit – 20 locuri 

0,34 grupă mică, program normal – 6 locuri 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT GIMNAZIAL 

1 clasa a V-a  -  26 locuri 

 

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL 

5 clase   a IX-a de zi  – 126 locuri 


