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Un produs marca:

Şi în acest an, Mesagerul de 
Sibiu şi Monitorul de Mediaş, 
cu sprijinul Inspectoratului 
Şcolar al Judeţului Sibiu, 
acordă atenţie admiterii la 
liceele din judeţul nostru. 
Este un moment de mare 
interes atât pentru elevi cât 
şi pentru părinţii acestora, 
este o treaptă importantă în 
viaţă, este poate prima dată 
când elevul este pus în situ-
aţia de a hotărî. 

Trebuie ca elevul să‑şi ex‑
prime alegerea pentru un liceu 
sau altul. Din acest moment el 
nu mai este copil şi începe să 
apară fiecăruia dorinţa de a lua 
decizii şi a intra pe uşi neîn‑
cercate, însa nu este nici sufi‑
cient de matur să ia, de cele 
mai multe ori, decizia înţeleap‑
tă. Trebuie să i se ofere ocazia 
din când în când să greşescă. 
Da, aţi auzit bine! Niciodată 
nu o să ajungi editor din pri‑
ma, sau manager într‑o insti‑
tuţie, dacă printre paşii care te 
duc către acea funcţie nu s‑a 
numărat „greşeala”. Altfel, nu 
poţi învăţa. E OK, suntem oa‑
meni şi printre caracteristicile 
noastre se numără capacitatea 
de a greşi. Însă, greşeala poa‑
te fi fatală dacă nu înveţi din 
ea. Nimeni nu te va lăsa din 
prima să faci o operaţie la ca‑
re ai visat de când erai mic. 
Trebuie să faci lucruri mai mi‑
ci, pentru a le construi pe ce‑
le mari. Aici intervine rolul das‑
călilor care, dacă au concursul 
elevului şi neapărat ajutaţi de 
părinţii acestuia, vor încerca 
să găsească greşelile inerente, 
le vor explica şi vor reuşi să 
facă ca fiecre să înveţe ceva 
din ele. Primul pas este ale‑
gerea profilului liceului care 
va fi urmat. Poate fi o greşea‑
lă însă dacă este, nu va fi de 
nereparat. 

Sunt multe cazuri fericite de 
oameni care au preferat un anu‑
me profil însă au excelat în via‑
ţă în cu totul alt domeniu. Poa‑
te fi greşeala de care vă vor‑
beam mai sus. În această pu‑
blicaţie liceele sibiene au încer‑
cat să se prezinte cât mai bine 
fiecare. Decizia este în mâna 
elevului şi a părinţilor săi. Es‑
te răspunderea lor. Vor intra în 
scenă profesorii care, vă asigur, 
ştiu ce au de făcut! Indiferent 
de alegerea voastră, liceu sau 
şcoală profesională eu sunt ferm 
convins că nimeni nu va uita 
următorii patru ani. Spun as‑
ta, pentru că, parcă mai ieri 
eram în clasa a IX‑a şi îmi ima‑
ginam că în aceşti patru ani nu 
voi face altceva decât mă voi 
distra şi voi învăţa. Dar au fost 
mult mai multe… fuga de la 
ore, acele multe “viroze respi‑
ratorii”, prea cunoscuta foame, 
prea râvnitul covrig de la chioşc, 
zgomotele dese de caiete scă‑
pate pe jos în timpul lucrărilor, 
orele când eram somnoroşi, 
când toţi colegii ne plictiseau 
şi când profesorii chiar nu în‑
ţelegeau că avem nevoie de o 
pauză de 50 de minute, vesti‑
tele porecle atribuite profesori‑
lor şi colegilor, lucrările când 
parcă apare câte o strălucire în 
foaia colegului din faţă, con‑
flictele cu profesorii şi colegii, 
“furatul” temelor, lacrimile văr‑
sate pentru media de la engle‑
ză, planurile pentru vacanţă, 
bătăile cu cretă, recreaţia pre‑
lungită mereu cu încă 5‑10 mi‑
nute, vestita scuză că era aglo‑
merat la magazin, apariţia ful‑
gerătoare şi inconfundabilă a 
profesoarei de matematică, râ‑
setele şi şuşotelile din timpul 
orelor, toate urmate de invita‑
ţia profesorilor la o plimbare 
pe culoar şi multe alte peripe‑
ţii.Să nu va imaginaţi că noi, 
dascălii, nu am trăit toate as‑
tea. Am fost şi noi elevi ca voi!

Anii de liceu ne oferă mo‑
mentul şi locul ideal unde pu‑
tem să visăm, să dăm frâu li‑
ber fanteziilor, putem să ne re‑
voltăm căci, de ce să nu recu‑
noaştem, devenim cu toţii ali‑
aţii unui joc superb al legen‑
dei. O legendă ce îmbină tra‑
gedii, regrete, certuri împăcări, 
iubiri, aplauze, culori şi senti‑
mente. Şi de ce să nu ne bucu‑
răm de toate acestea?

SUCCES!
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COLEGIUL TEHNIC ENERGETIC SIBIU 
Str. Electricienilor nr.1, 550311, Sibiu, România; Tel: 0040.0269.244351, Fax:  0040.269.213901; 
http://www.energeticsibiu.ro; Mail: sibiuenergetic@yahoo.com 
 

OFERTA EDUCAŢIONALĂ LICEU 2018/2019 
CLASA A IX-A  

NR. 
CRT. 

FILIERA / 
PROFIL 

DOMENIUL 
PREGATIRII DE BAZĂ 

SPECIALIZAREA/ 
CALIFICAREA PROFESIONALĂ 

Număr de 
clase 

Limba de 
predare 

Număr de elevi 

1.  Teoretică-real Real Matematică-informatică intensiv informatică 1 Română 28 
2.  Tehnologică/ 

Tehnic 
Electronică 
automatizări 

Tehnician în automatizări  
Intensiv limba engleză 

1 Română 28 

3.  Tehnologică/ 
Tehnic 

Electronică 
automatizări 

Tehnician electronist 
Intensiv limba germană 

1 Română 28 

4.  Tehnologică/ 
Tehnic 

Electric Tehnician în instalații electrice 1 Română 28 

5.  Tehnologică/ 
Tehnic 

Electromecanic Tehnician electromecanic  1 Română 28 

 

Avantajele înscrierii în şcoala noastră: 
 

 La matematică-informatică/informatică intensiv: o bază materială foarte bună (2 laboratoare de informatică). La absolvire se susține 
examenul de certificare a competențelor în informatică ! 

 La profilul tehnician electronist / intensiv germană, la absolvire se poate susţine atestatul de limbă germană (Sprach Diplom) și 
atestatul de limba germană ! 

 La profilul tehnician în automatizări / intensiv engleză, la absolvire se susţine atestatul de limba engleză ! 
 Posibilitatea obţinerii certificatului de competenţe profesionale (atestat profesional) în toate domeniile de pregătire, la nivelul 4; 
 O pregătire modernă şi de calitate în domeniile informatică, electronică, automatizări, electric, energetic şi electromecanic. 
 Profesori competenți ! Elevi premiați la olimpiade și concursuri școlare. 
 Posibilitatea susţinerii examenului E.C.D.L. la informatică, şcoala noastră fiind Centru acreditat E.C.D.L.; 
 Posibilitatea de a participa la proiecte şi parteneriate internaţionale; 
 Posibilitatea de a efectua practica la firme de prestigiu din oraşul Sibiu; Burse oferite de companii/firme; 
 Participarea la diferite activităţi, cum ar fi: excursii, vizite interne şi internaţionale, campionate de fotbal, baschet, tenis de masă. 
 Publicarea de articole în  revista şcolii; Participarea la simpozioane şi comunicări ştiinţifice, concursuri şcolare şi profesionale. 

 

LICEUL TEHNOLOGIC „AVRAM IANCU” SIBIU
Sibiu, Str. Movilei, nr. 8, Tel: 0269 210 925, Website: www.gsais.ro, E‑mail: grlemn@yahoo.com

PLAN DE ŞCOLARIZARE
An şcolar 2018‑2019
FILIERA TEHNOLOGICĂ clasa a IX‑a – Liceu zi
Candidaţi: absolvenţi ai clasei a VIII‑a
Profil: Tehnic
Domeniul pregătirii de bază: Fabricarea produselor din lemn
Specializarea: Tehnician designer mobilă şi amenajări interioare 
– cod 143
Domeniul pregătirii de bază: Silvicultura
Specializarea: Tehnician in silvicultura si exploatari forestiere – 
cod 145
Domeniul pregătirii de bază: Mecanică
Specializarea: Tehnician proiectant CAD – cod 144

ÎNVĂŢĂMÂNT DUAL de 3 ani clasa a IX‑a – zi
Candidaţi: absolvenţi ai clasei a VIII‑a
Domeniul pregătirii de bază: Mecanică
Calificarea: Operator la masini cu comandă numerică – cod 530
Domeniul pregătirii de bază: Electromecanică
Calificarea: Electromecanic utilaje si instalaţii industriale – cod 543

FILIERA TEORETICĂ clasa a IX‑a – frecvenţă redusă
Candidaţi: absolvenţi de 8 clase, şcoală de ucenici
Profil: umanist
Specializarea: ştiinţe sociale

Stagiile de instruire practică a elevilor se vor realiza la agenţii 
economici cu care şcoala are încheiate acorduri de parteneriat: 
SC NTN SNR RULMENŢI SRL, SC KUKA SYSTEMS SRL, 
DIRECŢIA SILVICĂ SIBIU, SC THYSENKRUPP BILSTEIN SA., 
SC ODU MANFACTURING ROMANIA SRL

Învăţămantul dual in cadrul firmei KUKA 
Automatizare Romania SRL
Sunteti interesati de noi provocari profesio-
nale intr‑o companie care redefineste in mod 
constant tehnologia? KUKA va ofera aceasta posibilitate! Programul de invata-
mant dual se desfasoara pe o perioada de trei ani, in care tinerii cu varste 
cuprinse intre de 15 – 16 ani, absolvenţi de scoala generală, isi dezvolta 
abilităti practice de lucru in companii. Recrutam absolventi de scoala generala 
din domeniul tehnic in scopul instruirii si formarii profesionale in cadrul firmei 
KUKA Automatizare Romania din SIBIU. Puteti fi siguri de un lucru: va 
asteapta proiecte interesante, perspective excelente si o echipa foarte dedicata.
Oferta noastra: ● Practica intr‑o firma multinationala ● Bursa lunara ● 
Transport asigurat ● Echipament de protectie ● Controale medicale 
periodice

NTN‑SNR Rulmenţi, cea mai tânără filială europeană a NTN‑Corporation, nr. 
2 mondial în producţia de rulmenţi.

ThySSEnkruPP BilSTEin SiBiu
Brandul Bilstein este de multi ani asociat cu performanta si calitatea in dome-
niul amortizoarelor de suspensie.
Ne motivăm angajaţii cu remuneraţii pe măsura competenţelor şi ne implicăm 
activ în dezvoltarea continuă a acestora, prin cursuri de perfecţionare, gândite 
pentru fiecare în parte. Încercăm în acelaşi timp să implementăm pe termen lung 
diverse instrumente de recompensare non‑financiară, astfel încât să ne fidelizăm 
angajaţii şi să ii stimulăm. 
Sustinem tinerii copii pentru a se pregati inca din scoala pentru meserie, dar si 
pentru a fi parte activa a unei echipe de profesionisti. Dupa angajare dezvoltarea 
competentelor poate continua prin traininguri, coach‑ing si autoinvatare.

ODu rOMAniA MAnufACTuring se numără printre susţinătorii 
programului de training vocaţional dedicat elevilor.
Cu ce ne ocupăm?
De peste 75 de ani, dezvoltăm şi producem conectori inteligenţi pentru transmi-
terea energiei, semnalelor, datelor şi mijloacelor de comunicare – pe plan 
mondial fiind unul dintre cel mai importanţi producători.

PARTENERI
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LICEUL TEORETIC „AXENTE SEVER”
Oferta educaţională pentru anul şcolar 2018 – 2019

Resurse materiale:
Situat în partea de vest a municipiului Mediaş, 
Liceul Teoretic „Axente Sever” atrage de 
departe privirile prin clădirile sale impunătoare, 
plasate în mijlocul unui parc cu arbori seculari, 
care reprezintă o oaza de verdeaţă şi destindere 
pentru întreaga zonă.

Clădirile şcolii dispun de supraveghere video 
şi de centrale termice proprii.

Excelenţă în educaţie:
Pentru întreaga activitate desfăşurată de‑a 
lungul timpului, în anul 2010, liceul a obţinut 
Diploma de excelenţă instituţională.

• Bibliotecă 1
• Sală de lectură 1
• Sală de sport 1
• Teren de atletism 1
• Cabinet medical şcolar 1
• Cancelarie profesorală 1
• Sediu Comisie examen 1
• Sală fitness 1

Laboratoare

• Chimie 1
• Fizică 1
• Biologie 1
• Informatică 2

Cabinete

• Limba română 1
• Limbi străine 1
• Istorie 1
• Geografie 1
• Consiliere şi 
orientare şcolară

Filieră Profil Specializarea Nr. locuri

Teoretică Real Matematică‑informatică –  
intensiv informatică

28

Ştiinţe ale naturii – intensiv engleză 28

Uman Filologie – intensiv limba engleză 28

Ştiinţe sociale 28

Vocaţională Sportiv Instructor sportiv 28

COLEGIUL TEHNIC DE INDUSTRIE ALIMENTARĂ 
”TEREZIANUM” SIBIU 

 
~ OFERTA  EDUCAȚIONALĂ ~    2018-2019 

 

Forma de învăţământ Profilul / 
Domeniul 

 
Nr. de 
clase 

Specializarea / calificarea 

 
Liceu – zi,  
ciclu inferior şi superior 
al liceului,                           
nivel 4 de calificare 

Resurse naturale 
şi protecţia 
mediului /      
      Industrie   
     alimentară 

1 Tehnician în industria alimentară 
 

1 

 
Tehnician analize produse alimentare 

Tehnic /  
Electromecanică 

1 Tehnician electromecanic 

 
Şcoală profesională - zi, 
cu durata de 3 ani,  
nivel 3 de calificare 

 
Industrie 

alimentară 
 

0,5 Brutar-patiser-preparator produse 
făinoase 

0,5 Preparator produse din carne și pește 
 

Turism și 
alimentație 

1 Bucătar 
1 Ospătar (chelner), vânzător în unități 

de alimentație 
0,5 Cofetar-patiser 

0,5 Lucrător hotelier 
Stagii de pregătire 
practică – S.P.P. zi,  
nivel 3 de calificare, 
după clasa a X-a de liceu 
(720 de ore de teorie și practică) 

 
 

Electromecanică 
 

 

 
 
1 
 

 

 
Electromecanic utilaje și instalații 
comerciale, electrocasnice și                             
din industria alimentară 
 

Şcoală profesională - zi, 
cu durata de 4 ani,               
nivel 3 de calificare, 
învățământ special 

 
Industrie 

alimentară 
 

 
3 

 
Brutar-patiser-preparator produse 
făinoase 
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Plan de școlarizare 2018-2019
p Clasa a IX-a 6 clase, 168 de locuri, filieră teoretică, profil real
Specializări  
clasa a IX-a

Nr. 
clase

Nr. locuri Medii admitere 
2018/2019

Matematică informatică 
intensiv informatică

1 28 9,41

Științe ale naturii 
bilingv engleză

2 56 9,17

Științe ale naturii intensiv germană 1 28 8,83
Științe ale naturii intensiv franceză 1 28 8,83
Stiințe ale naturii 1 28 8,83

p Clasa a V-a – 2 clase, 60 de locuri, intensiv engleză

Specializări suplimentare – liceu
p Intensiv informatică

• 3 ore de informatică în plus pe săptămână
• Atestat de competențe profesionale în clasa a XII-a

p Bilingv engleză
• 5 ore de limba engleză pe săptămână
• 1 oră pe săptămână cultură generală în limba engleză
• Atestat de competențe profesionale în clasa a XII-a

p Intensiv germană/franceză (se organizează în funcție de solicitări)
• 4 ore de limba germană/franceză pe săptămână
• Atestat de competențe profesionale în clasa a XII-a

Certificări internaționale
p Engleză: Cambridge ESOL - Advanced (CAE)/Proficiency (CPE)
p Germană: Das Deutsche Sprachdiplom (DSD)
p Franceză: Diplôme d'études de langue française (DELF)
p Utilizare calculator: European Computer Driving License (ECDL)

Str. Gheorghe Lazăr Nr. 1-3
Sibiu 550165

Tel: (+40) 269 212 896
Fax: (+40) 269 215 352

cnglazar@gmail.com / www.cngl.eu

 
 

COLEGIUL NAȚIONAL ”OCTAVIAN GOGA” SIBIU 

- tradiție, prestigiu, profesionalism – 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019 

 

 

Învățământ primar:   

 clase pregătitoare cu predare în limba română – 4 clase; 
 clase pregătitoare cu predare în limba germană – 1 clasă; 
 clase pregătitoare cu predare în limba maghiară – 0,5 clase; 

Învățământ gimnazial:   

 clasa a V-a predare în limba română – 4 clase; 
 clasa a V-a predare în limba germană – 1 clasa 
 clasa a V-a predare în limba maghiară – 1clasă 

Învățământ liceal:   

 profil uman – 3 clase, cu specializările:  
o filologie – bilingv engleză 
o filologie – intensiv engleză  
o științe sociale 

 profil real – 3 clase, cu specializările:  
o științe ale naturii – bilingv engleză, 
o științe ale naturii – intensiv engleză  
o matematică-informatică – intensiv informatică; 

OPORTUNITĂȚI: 

 Certificat de Școală Europeană: 2004, 2007, 2010, 2013, 2016; 
 Performanțe la Olimpiade și concursuri școlare; 
 Certificări internaționale:  

 ECDL (European Computer Driving License) 
 Cambridge ESOL (CAE) – pentru limba engleză 
 Das Deutsche Sprachdiplom (DSD) – pentru limba germană 
 Diplôme d’études de langue française (DELF) – pentru limba franceză 
 Diplomas de español como lengua extranjera (DELE) – limba spaniolă 

 Parteneriate și proiecte naționale și internaționale (cu instituții de învățământ superior, alte colegii și școli, 
instituții de artă și cultură, ONG-uri); 

 Reviste ale elevilor (ciclul primar, gimnazial și liceal); 
 Activități extrașcolare variate și atrăgătoare 
 Posibilitatea implicării în organizații precum Consiliul Școlar al Elevilor, Organizația Tinerilor din Sibiu, etc. 

 
 
 
 

Str. Oituz, nr. 31, Sibiu, Tel. 0269 424238, Fax 0269 232842, e-mail: liceuleconomic@yahoo.com 

Liceul nostru oferă 
 
 
 

 

 
- Certificat de competențe profesionale  nivel 4 – pentru calificările profesionale de liceu; 

      nivel 3 – pentru calificările profesionale oferite prin învățământul profesional de stat / dual; 
- Posibilitatea obținerii permisului E.C.D.L  cu recunoaștere internațională; 
- Certificate de participare la proiecte și parteneriate Naționale și Internaționale; 
- Efectuarea practicii la agenții economici apreciați în comunitatea locală, pe plan național și internațional; 
- Burse profesionale oferite de stat și/sau de către partenerii de practică; 
- Susținerea atestatului de limbă engleză pentru absolvenții clasei de intensiv engleză; 
- Participarea la diferite activități extrașcolare: concursuri, târguri ale firmelor de exercițiu, excursii în țară și străinătate, campionate sportive; 

Nr. 
crt. FILERA / PROFIL 

Domeniul 
pregătirii de 

bază 
Specializarea / Calificarea profesională 

Limba 
de 

predare 

Plan școlarizare clasa a IX-a 
Cod 

opţiune Nr. 
clase 

Nr. 
locuri 

Nr. locuri 
speciale  

romi 

1 Tehnologică - servicii 

Comerţ Tehnician în activităţi de comerţ Română 1 28 2 104 

Economic 
Tehnician în activităţi economice - intensiv engleză Română 1 28 2 

105 
Tehnician în activităţi economice Română 2 56 4 

Turism şi 
alimentaţie 

Tehnician în turism Română 1 28 2 
106 

Tehnician în gastronomie Română 1 28 2 

2 
Tehnologică - servicii - învățământ 
profesional dual  
(stat/agenți economici) 

Turism şi 
alimentaţie  

Bucătar (14 locuri) /ospătar (chelner),  
vânzător în unitățile de alimentație (14 locuri) 
 

Română 1 28 2 601/599 

3 
Tehnologică - servicii - învățământ 
profesional dual (stat/agenți 
economici) 

Comerț Comerciant/vânzător 
 Română 1 22 0 597 
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Sibiu, str. Bihorului nr. 3, Telefon :0269‑224882,  Fax: 0269‑234557 
Website:http://www.onisifor‑ghibu.ro , E‑mail:office@onisifor‑ghibu.ro   

 

Oferta educațională 

Filiera / 
Profil 

Specializarea / 
Domeniul de 
pregatire 

Limba de 
predare 

Nr. 
Clase 

Nr. 
Locuri 

Ultima 
medie de 
admitere 

1.TEORETIC 
a) REAL Matematica / 

Informatica 
Romana 1 28 8.82 

Stiintele Naturii Romana 1 28 8.68 
Stiintele Naturii Germana 1 28 8.52 

b) Uman Filologie Romana 1 28 8.51 
Filologie Germana 1 28 7.88 

2.VOCATIONAL 
Sportiv Instructor sportiv Romana 1 28 8.95 

 

Certificări internaționale 
 

 Engleză: Cambrige ESOL 
 Germană: Das Deutsche Sprachdiplom(DSD) 
 Franceză: Diplôme d'Etudes en Langue Française (DELF) 
 Utilizare calculator: European Computer Driving License(ECDL) 

 

Oportunități 
 

 Certificat Școală Europeană 
 Performanțe la olimpiade și concursuri școlare, reviste ale elevilor 
 Implicare în proiecte internaționale-Erasmus 
 Asociația Liceului “Onisifor Ghibu” Sibiu 

 

COLEGIUL NAŢIONAL  
„SAMUEL VON BRUKENTHAL”  

SIBIU, Piaţa Huet nr. 5

Oferta educaţională 2018-2019

Filieră / profil Specializarea Limba de 
predare

Plan clasa a 
IX‑a

Ultima 
medie de 

admitere în 
anul 2017Nr. 

clase
Nr. 

locuri
ÎNVĂŢÂMÂNT LICEAL DE ZI 4 112
Teoretică – uman Filologie Germană 1 28 8,85

Teoretică – real
Matematică‑Informatică 
– intensiv informatică Germană 1 28 9,33

Științe ale naturii Germană 2 56 9,28

 
 

TRADIȚIE ȘI CONTINUITATE! 
 

Oferta educațională pentru anul școlar 

2018-2019 
 

Școala Postliceală Sanitară de Stat oferă cursuri cu durata de 

3 ani, în vederea obținerii Certificatului de Competențe 

profesionale pentru nivel 5 de calificare, în domeniul Sănătate și 

asistență pedagogică.   

Calificări profesionale:  

- Asistent medical generalist - 84 de locuri 

28 de locuri finanțate de stat 

                                              58 de locuri cu taxă – 2200 lei/ an 

   Pentru detalii vă rugăm să ne contactați: 

Str. Oștirii nr. 5, Sibiu 

Telefon:  0269/ 233790,  0269/ 211598 

e-mail: lcnoica@yahoo.com 

website: www.ltcn.ro,  www.sanitarnoica.ro 

  
LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN NOICA” 

SIBIU 

Str. Oștirii nr. 5, tel: 0269/233790 
 

 

 

LICEU CURS DE ZI: 

 Ştiinţe ale naturii, intensiv engleză 
 Filologie 
 Filologie, intensiv engleză 
 Teologie baptistă (profil vocațional, funcționează în cadrul Structurii „Betania”). 

NIVEL GIMNAZIAL – 7 clase  

NIVEL PRIMAR – 10 clase 

SCOALA POSTLICEALA SANITARA  

 Şcoala Postliceală Sanitară este şcoală de stat, fiind continuatoarea vechiului liceu sanitar; 
 Profil - Asistent medical generalist; 
 Clase cu taxă şi clase de la buget. La clasele cu taxă suma anuală este de 2200 lei.  

Dotări:  

 săli de clasă - special amenajate pentru clasele pregătitoare, dotate cu mobilier şi mijloacele 
materiale necesare;  

 cabinet de informatică;  
 cabinete pe discipline de învăţământ (biologie, limbi moderne, geografie, limba română, fizică 

şi chimie);  
 bibliotecă cu peste 22000 de volume, cu sală de lectură şi sală de proiecţie;  
 sală de sport (800 mp);  
 cabinete medicale, cabinet profesor de sprijin şi cabinet pentru consiliere psihologică. 

 

 

 

 

  
LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN NOICA” 

SIBIU 
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 săli de clasă - special amenajate pentru clasele pregătitoare, dotate cu mobilier şi mijloacele 
materiale necesare;  

 cabinet de informatică;  
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şi chimie);  
 bibliotecă cu peste 22000 de volume, cu sală de lectură şi sală de proiecţie;  
 sală de sport (800 mp);  
 cabinete medicale, cabinet profesor de sprijin şi cabinet pentru consiliere psihologică. 

 

 

 

 

  
LICEUL TEORETIC „CONSTANTIN NOICA” 

SIBIU 

Str. Oștirii nr. 5, tel: 0269/233790 
 

 

 

LICEU CURS DE ZI: 

 Ştiinţe ale naturii, intensiv engleză 
 Filologie 
 Filologie, intensiv engleză 
 Teologie baptistă (profil vocațional, funcționează în cadrul Structurii „Betania”). 

NIVEL GIMNAZIAL – 7 clase  

NIVEL PRIMAR – 10 clase 

SCOALA POSTLICEALA SANITARA  

 Şcoala Postliceală Sanitară este şcoală de stat, fiind continuatoarea vechiului liceu sanitar; 
 Profil - Asistent medical generalist; 
 Clase cu taxă şi clase de la buget. La clasele cu taxă suma anuală este de 2200 lei.  

Dotări:  

 săli de clasă - special amenajate pentru clasele pregătitoare, dotate cu mobilier şi mijloacele 
materiale necesare;  

 cabinet de informatică;  
 cabinete pe discipline de învăţământ (biologie, limbi moderne, geografie, limba română, fizică 

şi chimie);  
 bibliotecă cu peste 22000 de volume, cu sală de lectură şi sală de proiecţie;  
 sală de sport (800 mp);  
 cabinete medicale, cabinet profesor de sprijin şi cabinet pentru consiliere psihologică. 
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COLEGIUL TEHNIC
„INDEPENDENŢA” SIBIU

INSPIRAŢIE
NĂZUINŢĂ
D INAMISM
ENERGIE
PUTERE
EXPERIENŢĂ
NEVOIE
DEVOTAMENT
EVOLUŢIE
NĂDEJDE
Ţ INTĂ
ALTRUISM

EŞTI LA INDEPENDENŢA, FII INDEPENDENT!

Plan de şcolarizare
An şcolar 2018 – 2019

Adresa: Sibiu, str. Gladiolelor nr.2

Telefon: 0269 221 806, 0766 182 477 

Fax: 0269 221 806 

E-mail: independenta_77@yahoo.com 

Trasee TURSIB: 1, 2, 16, 18, 115, 117

ÎNVĂŢĂMÂNT DE CALITATE
• Pregătirea de specialitate se desfăşoară în laboratoare moderne
• Agenţii economici parteneri asigură pregătirea practică

Învăţământ ZI
Liceu tehnologic, clasa a IX-a
Tehnician operator tehnică de calcul – 28 locuri / cod 128
Organizator banqueting – 28 locuri / cod 129
Învăţământ dual, clasa a IX-a, Asociaţia Româno-Germană
Operator la maşini cu comandă numerică – 28 locuri / cod 530
Sculer matriţer – 17 locuri / cod 510
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale – 13 locuri / cod 543

Învăţământ dual, clasa a IX-a, SC Continental
Electromecanic utilaje şi instalaţii industriale – 25 locuri / cod 543

Învăţământ profesional, clasa a IX-a
Mecanic auto – 42 locuri / cod 527
Tinichigiu vopsitor auto – 14 locuri / cod 506

Învăţământ SERAL
Liceu tehnologic, clasa a XI-a 
Tehnician transporturi – 28 locuri

Învăţământ CU FRECVENŢĂ REDUSĂ
Liceu teoretic, clasa a XI-a 
Ştiinţe sociale – 56 locuri

Învăţământ POSTLICEAL
Tehnician electromecanic auto - 28 locuri

AVANTAJE OFERITE  
ELEVILOR

• Bursă profesională / Bursă „Bani de liceu” 
200 lei / lună

• Permis auto categoria B
• Cazare în internatul propriu 60 locuri
• Servirea mesei la cantină 3 mese / zi
• Contracte de muncă

ŞANSA TA!
GRATUIT! PERMIS 
DE CONDUCERE 
CATEGORIA B 
(pentru profilul 
tehnic şi auto)

BURSE 
ŞCOLARE DE 
MERIT ŞI PREMII 
(pentru elevii cu rezultate şcolare 
foarte bune)

FACILITĂŢI OFERITE  
DE ŞCOALĂ:
cantină, internat, sală de sport, 
cabinet medical, cabinet 
stomatologic, cabinet de 
consiliere psihopedagogică, 
centru de documentare

OFERTA AGENŢILOR 
ECONOMICI PARTENERI:
bursa suplimentară 300 lei / lună 
(învăţământ dual)
pregătire practică de calitate 
superioară
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AN ȘCOLAR 2018-2019
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Liceul Tehnologic  
„Ioan Lupaş“

Sălişte, str. I. Lupaş nr. 24

‑  liceu, profil servicii, specializarea tehnician  
în activităţi economice, clasele IX‑XII

‑  învăţământ profesional de 3 ani,  
clasa a XI‑a

Oferta educaţională 2018 – 2019

   
 
 

De la idee … la proiect…  şcoala noastră te ajută să : 
 

RESURSE  MATERIALE: 
· 1 laboratoar de informatică; 
· 9 laboratoare (servicii, agrotehnică, 

biologie, chimie,  fizică, geografie, 
patologie, protecția mediului ,franceză, 

 sală de legistlație); 
· 32 săli de clasă; 
· Cabinet psihologic; 
· Bibliotecă cu peste 28 000 volume; 
· Sală şi teren de sport; 
· Fermă didactică; 
· Radio școlar.  

 

 

 

Vrei  să te numeri printre viitorii antreprenori şi să -
ti dezvolti abilităţi pentru valorificarea şi 
comercializarea produselor traditionale? 

Doresti sa ai propria ta ferma sau pensiune 
agroturistica unde sa gatesti retete traditionale? 

Esti interesat de protecția mediului  ? 
   
COLEGIUL AGRICOL ,,D. P. BARCIANU’’ iti ofera 

nenumarate oportunitati : 

 

 

 

 
 

 
 

                        
 
 
 

 

Profil  Calificare profesională Nr.  
clase 

Nr. 
locuri 

Servicii  Tehnician în achiziţii şi  
contractări 1 28 

Resurse  Tehnician agromontan 1 28 

Resurse Tehnician veterinar 1 28 

Resurse Tehnician în agroturism 1 28 

Protecția 
mediului 

Tehnician ecolog și 
protecția calității mediului 1 28 

    
      

COLEGIUL AGRICOL  
,,DANIIL POPOVICI BARCIANU” 

SIBIU 

         OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
        AN ŞCOLAR 2018- 2019 

      
  LICEU ZI CLASA A IX-A 

STR. BANATULUI NR. 2-4 SIBIU 
TEL: 0269.211.368 
FAX: 0269.211.368 
E-mail: barcianu@yahoo.com 

 

 Alegi o calificare potrivita pentru  

viitorul tau; 

 Construiesti un proiect pentru a-ti  

dezvolta propria afacere; 

 Accesezi fonduri europene in  

       domeniul agricol 

Învăţământ Liceal – învăţământ de zi
Program doar de dimineaţă!

În anul şcolar 2018 – 2019, liceul oferă pentru şcolarizare:
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Cod  

Cod 530 

147

Cod 148
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Creştem profesionişti
Tu ai nevoie de instruire, 

noi avem nevoie de colegi.

Un proiect susținut de

Parteneri

GENERAȚIAa II-a

Formare profesională

după model german

SIBIU

... ŞCOALA CUM?
Şcoala de carte şi meserii este un program de formare profesională realizat după 
metoda germană, adică o îmbinare bine echilibrată între teorie şi practică. 

Programul durează trei ani şi este realizat de companiile HORNBACH România, 
LIDL România, Metro şi Penny Market în parteneriat cu cinci licee din ţară. 

La finalizarea cursurilor, elevii primesc o diplomă recunoscută internaţional în meseria 
de comerciant-vânzător, precum şi oportunitatea de angajare într-una din cele patru 
companii partenere. Totul se desfăşoară sub atenta monitorizare a Camerei de Comerţ 
şi Industrie Româno-Germană (AHK România), în baza unui contract între elev, părinte, 
companie şi şcoală.

Programul este forte bun și cred că de aici vom avea viitorii șefi de magazine, 
poate chiar și șefi de țară. Cei mai mulți din board-ul Rewe Group sunt oameni 
care au plecat din programe de formare duală, și mai devreme sau mai târziu o 
să ajungem și noi acolo. Trebuie să fim mândri că suntem printre primii care 
facem asta în România.
Daniel GROSS – Director General, Penny Market

Credem cu tărie în învățământul dual și dorim să dezvoltăm tineri cu potențial. 
Mulți absolvenți de învățământ dual au început la METRO Cash & Carry 
Germania și se află acum în poziții de top management. Tu poți aduce energie și 
entuziasm, în timp ce noi te vom ajuta să îți dezvolți abilitățile și cunoștințele. 
Vino în echipa noastră și vei învăța de la profesioniști!
Roland Rufing, CEO METRO Cash & Carry România

Noi credem că oamenii surprinzători merită o carieră surprinzătoare. 
Tocmai de aceea, vrem să te alături acestui program, iar la final să devii 

colegul nostru, în echipa Lidl. Ne mândrim cu oameni ambiţioşi, care şi-au 
început cariera în magazinele noastre, iar acum coordonează activitatea 

Lidl în România şi chiar şi în alte ţări. Vino alături de noi!
Frank Wagner, Președintele Consiliului de Conducere Lidl România

Alătură-te echipei noastre pentru a deveni un adevărat 
profesionist în comerţ! Formarea profesională la 
HORNBACH înseamnă competenţă, pasiune şi implicare!

Mugurel-Horia Rusu, Director General, HORNBACH România

Matilda Soare
Tel. : +40 21 223 15 32

E-mail: contact@edupro.ro
www.scoaladecartesimeserii.ro

www.facebook.com/scoaladecartesimeserii

Mai multe informaţii despre proiectul Şcoala de carte şi meserii obțineți de la:

 

SSuucccceessuull  vviinnee  pprriinn  mmuunnccăă  
NNooii  ttee  aajjuuttăămm  

TTuu  ddeecciizzii  !!  

OOFFEERRTTAA  EEDDUUCCAAŢŢIIOONNAALLĂĂ  
22001188  --  22001199 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 
 

2 clase pregătitoare 
 

 
ÎNVĂȚĂMÂNT  LICEAL 

 

Clasa a IX-a, zi 
 

FILIERA TEORETICĂ  - 1 clasă 

  PPRROOFFIILL  RREEAALL    
Specializare :       ȘȘttiiiinnțțee  aallee  nnaattuurriiii 
  

  
FILIERA TEHNOLOGICĂ - 1 clasă 

PPRROOFFIILL  SSEERRVVIICCIIII  

Domeniu: Comerț 

Calificare: TTeehhnniicciiaann  îînn  aaccttiivviittăățții  ddee  ccoommeerrțț 

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 
 

Învăţământul profesional cu durata de 3 ani după clasa a VIII-a 
 
1 clasă  - domeniul industrie textilă şi pielărie , 

Calificare: CCoonnffeeccţţiioonneerr  pprroodduussee  tteexxttiillee  
   

  
   

 

 Absolvenţii învăţământului profesional care 
promovează examenul de certificare a calificării 
profesionale pot continua studiile în clasa a XI-a a 
învăţământului liceal, la zi sau la seral  
 Pentru cei care continuă studiile liceale în ciclul 
superior al liceului, finalitatea constă în obţinerea 
atestatului profesional în  specializarea informatică 
şi calificare profesională nivel 4: tehnician în 
activități de comerț, tehnician în industria textilă, 
tehnician operator tehnică de calcul 

Proiect PHARE TVET în valoare 
de: 
 234000 euro pentru reabilitarea 

clădirii  - 2005 
 173000 euro pentru construirea 

atelierelor şcolare  - 2006 
 734000 euro pentru dotarea 

atelierelor şcoală şi a 
laboratoarelor tehnologice  - 2007 

C.D.I.  inaugurat în 2007, realizat din 
fonduri M.E.C.T.S. şi fonduri de la 
bugetul local 
 

 
 
 

Parteneriate și proiecte 
 
 ERASMUS+ nr. 2015 – 1- RO01-KA102-014472 „Instruire  

europeană în Activităţi de comerţ şi Intervenţii tehnice 
componente hardware” 

 2 proiecte LEONARDO DA VINCI Mobility 2012 -  
Germania – cu un grant acordat în valoare de 98254 EU 

 LLP-LdV/IVT/2011/RO/195 - Pregătire profesională la nivel 
european în fabricarea produselor din lemn 

 LLP-LdV/IVT/2011/RO/196 - Dezvoltarea de competenţe la 
nivel European în domeniul informaticii și comunicațiilor în 
vederea integrării pe piața muncii” 

 Proiect COMENIUS - City of Ely Comunity College, Anglia - 
finanţat cu 15000 euro de Agenţia Naţională 

 "United in diversity - Europe  seen by children" 

 Proiect MaST – Networking  
 

 Parteneriat şcolar cu Colegiul „Paasbergschool – Oosterbeek”, 
Olanda 

 Parteneriat cu Gymnazium „Friederich List” din Asperg, 
Germania 

 Colegiul activează în proiectul de 
parteneriat internaţional 
„KORFBALL pentru toţi elevii” 
iniţiat de I.S.J.Sibiu participând la 
Cupa Mondială de Korfball juniori, 
desfăşurată în Olanda 

 
Concursuri și aniversări 

Odă primăverii 
Dialoguri Vizuale 

New Designers 
 

 
 

 

PPRROOIIEECCTTEE  EEDDUUCCAAŢŢOOIINNAALLEE  
  PPAARRTTEENNEERRIIAATTEE  

 

 

 

 

 

 

  

Colegiul Tehnic  
„August Treboniu Laurian” 

Agnita 

 Colegiul Tehnic “A.T.Laurian” are o tradiţie de 65 de ani 
în învăţământul românesc, timp în care a dat generaţii 
întregi de absolvenţi bine pregătiţi, integraţi socio-
profesional 

 Colegiul are o bază materială performantă, ce oferă 
suport logistic pentru desfăşurarea în bune condiţii a 
tuturor activităţilor (atât la disciplinele din trunchiul 
comun, cât şi la cele opţionale) 

 În cadrul colegiului predau un număr de 49 cadre 
didactice calificate, sub a cărora îndrumare competentă, 
elevii noştri au obţinut  rezultate remarcabile la 
examenele naţionale, olimpiade, concursuri şcolare şi 
profesionale, competiţii sportive şi artistice  - faze 
zonale, judetene, naţionale, internaţionale 

 Cele trei cabinete de informatică sunt conectate la 
INTERNET, iar elevii de la toate specializările au 
posibilitatea să–şi însuşească tainele calculatorului la cel 
mai înalt nivel 

 Centrul de documentare şi informare, laboratoarele de 
fizică, chimie, biologie, atelierele şcoală , precum şi 
sălile de clasă au toate mobilier modern şi dotări 
corespunzătoare standardelor europene. 

 

 

 

e-mail:  ctagnita@yahoo.com  

 http://www.ctagnita.ro  

 

Adresa: Str. Şcolii nr.2, Agnita jud. Sibiu 

Telefon:0269510765 
Fax :   0269510620 

OO  BBUUNNĂĂ  OOPPŢŢIIUUNNEE  PPEENNTTRRUU  
  VVIIIITTOORRUULL  VVOOSSTTRRUU!!    

 

Liceul a fost construit in anul 1934 şi a 
funcţionat în reţeaua şcolilor de stat astfel: 
 1934-1953 Şcoala generală cu clasele I-IV 
 1953-1954 Şcoala Medie Mixtă de 10 ani 
 1954-1958 Şcoala Medie Mixtă de 10 ani, 

nr.2 
 1958-1962 Şcoala Medie 
 1962-1964 Liceul Real-Umanist 
 1964-1966 Liceul Teoretic 
 1966-1973 Liceul de Cultură Generală 
 1973-1977 Liceul Real-Umanist 
 1977-1980 Liceul Agro-Industrial 
 1980-1990 Liceul Industrial 
 1990-2006 Liceul Teoretic „August Treboniu 

Laurian" 
Începand cu anul 1995, liceul s-a extins 

administrativ cu Şcoala Gen. Nr. 2 – Agnita, iar din 
2001 şi cu Şcoala Gen. Ruja  
 2006 Colegiul Tehnic „August Treboniu 

Laurian" 
 

Dacă optaţi pentru colegiul 
nostru, aţi făcut o alegere foarte 

bună, deoarece: 

ISTORIC 
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Şcoala Postliceală FEG din Sibiu
Are o îndelungată tradiţie în oraşul nostru , fiind 

înfinţată în anul 2004, acreditată de Ministerul 
Educatiei din anul 2009 şi având până în prezent 
un număr de peste 5000 elevi.

Obiectivul principal al şcolilor FEG este desfăşurarea 
unui program educaţional care să creeze specialişti 
capabili să răspundă mobilităţii continue de pe piaţa 
muncii din România şi uşor integrabili în structurile 
profesionale din ţările UE.

Construcţia şi funcţionarea în sediu propriu 
demonstrează stabilitate, seriozitate, dorinţă de 
continuitate şi îmbunătăţire permanentă a condiţiilor 
oferite. Spaţiile de şcolarizare modern dotate, dispun 

de mijloace audio‑video moderne, de tehnologie IT şi de dotări specifice pentru fiecare disciplină.
Şcoala Postliceala FEG se adresează tuturor absolvenţilor de liceu, cu sau fără diplomă de 

bacalaureat, indiferent de vârstă, absolvenţilor de facultate, personalului angajat şi şomerilor, 
tuturor celor care doresc să se califice sau recalifice într‑o meserie, cu posibilităţi de integrare 
imediată pe piaţa muncii din ţară sau străinătate. Obţinerea diplomei de absolvire nu este 
condiţionată de absolvirea bacalaureatului.

Filiera vocațională / profil teologic  Clasa a IX-a—teologie ortodoxă (fete şi băieţi) -28 locuri 
 

 
Filiera tehnologică/ profil 

OFERTA EDUCAȚIONALĂ  
2018-2019 

L I C E U L  T E H N O L O G I C  
D E  C O N S T R U C Ț I I  Ș I  A R H I T E C T U R Ă  

“ C A R O L I ” S I B I U   

Clasa a IX-a –liceul zi  
 Tehnician desenator  pentru construcţii şi instalaţii –28 locuri  
 

Clasa a IX-a - şcoală profesională (cu durata de 3 ani) 
 Zidar-pietrar-tencuitor -14 locuri 

 Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze-14 locuri   
 

Clasa a IX-a - învăţământ  
                    profesional special 

 
 Tinichigiu, vopsitor auto 
                                               12 locuri 

 
 

Clasa a XI-a - liceu seral 
 
 Tehnician desenator pentru con-

strucţii şi instalaţii  

Anul I–  
          învăţământ postliceal zi   
                                        (2 ani) 

 
 Tehnician devize și măsuratori în 

construcții 
                                             28 locuri 

STR. PEDAGOGILOR NR.7, 
550132– SIBIU 

TEL. 0269-223298 
          0731909320 
FAX : 0269-220492 

e-mail: grupcarol@gmail.com 
site: www.grupcarol.ro 
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LICEUL TEHNOLOGIC AUTOMECANICA MEDIAŞ
OFERTA EDUCAŢIONALĂ PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018‑2019
Informații la telefon 0269/844177 sau la sediu în Mediaș str. Brateiului nr. 6

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL DUAL

ÎNVĂŢĂMÂNT LICEAL

ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL

ÎNVĂŢĂMÂNT POSTLICEAL ZI – bugetat ( fără taxă)

NOU! clasa a IX‑a învăţământ dual de 3 ani, calificarea 
profesională ‑ SUDOR ‑ (COD fișă înscriere: 511)  
pentru absolvenţii clasei a VIII‑a cu vârsta de până la 26 
de ani.
Oportunităţi:
‑ Burse profesionale lunare de minim 400 lei;
‑ Decontarea navetei;
‑ Posibilitate alocaţie de stat;
‑ Certificat de calificare profesională de nivel 3;
‑ Angajare la absolvire;
‑ Continuarea studiilor pentru calificări de nivel 4 şi 5;
‑ Alte stimulente în funcţie de performanţe.

Pentru absolvenţii clasei a VIII‑a cu vârsta de până la 18 ani, clasa a IX‑a învăţământ liceal curs 
de zi, calificarea profesională: 
TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE

Oportunităţi:
‑ Bursa “Bani de liceu”;
‑ Burse sociale şi de studiu;
‑ Decontarea navetei;
‑ Certificat de calificare de nivel 4;
‑ Continuarea studiilor pentru calificări de nivel 5;
‑ Stagii de practică în Ungaria, Italia şi Germania;
‑ Pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat şi stimulente prin proiectul “ROSE”;
‑ Alte stimulente în funcţie de performanţe

Pentru absolvenţii clasei a VIII‑a cu vârsta de peste 18 ani sau cei care nu au finalizat liceul, clasele IX – XIII, 
învăţământ liceal frecvenţă redusă, filieră teoretică, specializarea: ŞTIINŢE SOCIALE

Oportunităţi:
‑ Continuarea studiilor pentru calificări de nivel 5;
‑ Pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat şi stimulente prin proiectul “ROSE”;
‑ Alte stimulente în funcţie de performanţe.

Pentru absolvenţii învăţământului profesional
•	 cu vârsta de până la 18 ani, clasa a XI‑a învăţământ liceal curs de zi, calificarea profesională:
TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE

Oportunităţi:
‑ Bursa “Bani de liceu”;
‑ Burse sociale şi de studiu;
‑ Decontarea navetei;
‑ Posibilitate alocaţie de stat;
‑ Certificat de calificare de nivel 4;
‑ Continuarea studiilor pentru calificări de nivel 5;
‑ Stagii de practică în Ungaria, Italia şi Germania;
‑ Pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat şi stimulente prin proiectul “ROSE”;
‑ Alte stimulente în funcţie de performanţe.

•	 cu vârsta de peste 18 ani, clasa a XI‑a învăţământ liceal curs seral, calificarea profesională:
TEHNICIAN PRELUCRĂRI LA CALD

Oportunităţi:
‑ Posibilitate alocaţie de stat;
‑ Certificat de calificare de nivel 4;
‑ Continuarea studiilor pentru calificări de nivel 5;
‑ Pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat şi stimulente prin proiectul “ROSE”;
‑ Alte stimulente în funcţie de performanţe.

Pentru absolvenţii clasei a VIII‑a cu vârsta de până la 18 ani, clasa a IX‑a 
învăţământ profesional de 3 ani, calificări profesionale:
‑ MECANIC UTILAJE ŞI INSTALAŢII ÎN INDUSTRIE – (COD fişă înscriere: 523)
‑ OSPĂTAR ‑ (COD fişă înscriere: 599)
‑ COFETAR – PATISER ‑ (COD fişă înscriere: 600)
‑ BUCĂTAR ‑ (COD fişă înscriere: 601)

Oportunităţi:
‑ Burse profesionale lunare de 200 lei;
‑ Decontarea navetei;
‑ Certificat de calificare profesională de nivel 3;
‑ Angajare la absolvire;
‑ Continuarea studiilor pentru calificări de nivel 4 şi 5;
‑ Stagii de practică în Ungaria, Italia şi Germania;
‑ Alte stimulente în funcţie de performanţe

Pentru absolvenţii claselor a XII/XIII‑a cu sau fără diplomă  de bacalaureat, 
specializarea: ASISTENT DE GESTIUNE

Oportunităţi:
‑ Certificat de calificare de nivel 5;
‑ Posibilitate de angajare la agenţii de practică; 
‑ Pregătire suplimentară gratuită  pentru examenul de bacalaureat pentru cei care 
nu au diplomă de bacalaureat.

PARTENER

LICEUL   
TEHNOLOGIC  

IACOBENI

ADMITERE 
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 2018
• Durata studiilor 3 ani, cursuri de zi.
• Domeniul: COMERŢ
• Calificarea: comerciant-vânzător
•  Pot opta elevii înscrişi în clasa a VIII-a şi absolvenţii 

claselor a VIII-a din seriile anterioare.
•  Condiţia admiterii – numai dacă au promovat clasa a 

VIII-a.
•  Elevii admişi beneficiază de bursă profesională, 

conform H.G. nr.1062/2012 (200 lei lunar ):
• Asigurarea transportului
•  Învăţământul profesional se 

finalizează cu examen de 
certificare a calificării 
profesionale, nivel 3;

•  Absolvenţii învăţământului 
profesional cu durata de 3 ani 
care au promovat examenul de 
certificare a calificării 
profesionale pot continua 
studiile în clasa a XI-a de liceu, 
în condiţiile legii, sau se pot 
angaja pe piaţa forţei de muncă;

Iacobeni, nr. 67 A 
judeţul Sibiu

Telefon:  
0269513765

 
LICEUL TEHNOLOGIC MIRSA 
Str. C. Coposu Nr. 1 Mirsa tel/fax. 0269526239 www.grmirsa.ro  

 
OFERTA EDUCATIONALA 2018-2019 

     LICEU                                                SCOALA PROFESIONALA  

Tehnician proiectant CAD              Lăcătușărie mecanică structuri  
             1 clasa – 28 elevi                                   1 clasa – 28 elevi  

                                            
                                                                         

                                 
         
DOTARI :   

• 2 laboratoare de informatica 
• Centru de documentare si informare 
• Atelier de lăcătușerie  
• Sală de festivități 

FACILITATI : 
• Condiții de studiu si practica deosebite 
• Contracte cu agenți economici   
• Profesori  calificați pentru proiectare pe calculator  
• TRANSPORT GRATUIT ! 

 

ALEGE  
LICEUL TEHNOLOGIC MIRSA 

O OPTIUNE DE SUCCES!! 
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Şcoala  oferă : 
 Posibilitatea obţinerii permisului de conducere, cat. B; 
 Înscrierea candidaţilor pentru clasa a IX-a se face la sediul şcolii unde a 

absolvit candidatul . 
 Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta secretariatul şcolii la 

telefonul 0269/865315 de Luni până Vineri între orele 8oo şi 14oo. 

Vă informează că pentru anul şcolar 2018/2019 are următorul plan 
de şcolarizare: 

 Filieră Teoretică 
  - profil umanist – Filologie                                                        1 clasă 28 loc. 
 Filieră Tehnologică   
- Profil Servicii - Tehnician în activităţi  economice                1 clasă 28 loc. 
 
 
  
 Domeniul  Mecanic  - Meseria : - MECANIC AUTO                          1 clasă 28 loc. 
       La Liceul  „Timotei Cipariu” funcţionează o şcoală de şoferi autorizată de către 
Autoritatea Rutieră Română. 
    Elevii au posibilitatea să efectueze ore de legislaţie rutieră şi ore de conducere auto pentru 
obţinerea permisului de conducere categoria B 

Limba Română, Limba Germană, Limba Maghiară       3  grupe   80 locuri 
locuri 

Limba Română.                                                          1 grupă  25 locuri 
 
Pentru grădiniţă înscrierile se fac la cele trei unităţi de învăţământ 
preşcolar din localitatea Dumbrăveni, Ernea  şi  Şaroş pe Târnave 
  

Limba Română, Limba Germană, Limba Maghiară            4 clase 78 locuri 
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În perioada 29 iunie – 3 iulie 2018 are loc completarea 
opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii 
clasei a VIII‑a şi de către părinţii acestora, asistaţi de 
diriginţii claselor a VIII‑a şi completarea fişelor de 
înscriere de către absolvenţii clasei a VIII‑a proveniţi 
din alte judeţe, la centrul special desemnat din judeţul 
pentru care solicită înscrierea.

Candidaţii completează pe fişa de înscriere, în ordinea des‑
crescătoare a preferinţelor, codurile opţiunilor pentru profilu‑
rile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.

Candidaţii sunt avertizaţi că, pentru profilurile, specializă‑
rile sau domeniile de pregătire la care predarea se face într‑o 
limbă a unei minorităţi naţionale, pot înscrie codul respectiv 
în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale 
în limba maternă respectivă, susţinând Evaluarea Naţională 
din clasa a VIII‑a la această disciplină, sau dacă au susţinut 
şi promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limbă ma‑
ternă. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în mo‑
mentul repartizării computerizate

Părinţilor li se aduce la cunoştinţă numărul de locuri alo‑
cate pentru fiecare unitate de învăţământ, respectiv pentru fi‑
ecare profil, specializare sau domeniu de pregătire, căruia i 
s‑a acordat un cod.

Personalul şcolii nu influenţează în niciun fel părinţii şi elevii 
în completarea opţiunilor, dar îi consiliază, pentru a permite can‑
didaţilor o alegere în cunoştinţă de cauză, prezentându‑le toate 
informaţiile necesare, inclusiv riscurile completării unui număr 
insuficient de opţiuni sau ale completării unor opţiuni nerealiste.

Exemplu de completare a opţiunilor:

1. Dacă prima opţiune este pentru specializarea matema‑
tică‑informatică, liceu‑cursuri de zi, din Liceul Minerva, care 

are în broşură codul 107, atunci elevul va completa poziţia 1 
din fişă astfel:

1 0 7

2. Dacă a doua opţiune este pentru Liceul Apollo, specia‑
lizarea ştiinţe sociale‑cursuri de zi, care are în broşură codul 
279, atunci elevul va completa poziţia 2 din fişă astfel:

2 7 9

3. Celelalte opţiuni se completează în acelaşi mod, în or‑
dinea descrescătoare a preferinţelor, prin precizarea codului 
alocat fiecărei opţiuni.

4. Numele unităţilor de învăţământ şi codurile folosite an‑
terior, spre exemplificare, sunt fictive.

Cu ocazia completării opţiunilor, părinţii şi candidaţii ve‑
rifică şi corectitudinea celorlalte date înscrise în fişă de secre‑
tariatele şcolilor şi semnate de directorul şcolii. Fiecare can‑
didat îşi poate copia în fişa‑model din broşură, pentru uz pro‑
priu, lista de opţiuni, în ordinea descrescătoare a preferinţe‑
lor exprimate.

Completarea listei de opţiuni se face de către candidat în pre‑
zenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui clasei. 
Aceştia, împreună cu candidatul, vor semna fişa de înscriere.

Elevii şi părinţii vor fi avertizaţi să completeze cu responsa‑
bilitate opţiunile şi numărul lor, să verifice corespondenţa codu‑
rilor înscrise în fişă cu opţiunile exprimate, având în vedere că 
o opţiune greşită poate conduce la o repartizare nedorită.

Absolvenţii care doresc să participe la admitere în alt ju‑
deţ, primesc, până în data de 3 iulie, de la unitatea şcolară 
pe care au absolvit‑o, fişa de înscriere, completată cu datele 
personale şi, după caz, cu notele şi media generală obţinute 
la evaluarea naţională din clasa a VIII‑a, cu media de absol‑
vire a claselor a V‑a – a VIII‑a, cu media de admitere. Pe a‑
ceste fişe nu vor fi completate opţiuni la şcoala de proveni‑
enţă, ci la centrul special de înscriere din judeţul în care se 
doreşte repartizarea.

Fişele acestor candidaţi sunt înmânate candidaţilor/părin‑
ţilor, care semnează de primire în registrul şcolii. În acest re‑
gistru, se consemnează clar natura documentului eliberat: „fi‑
şă de înscriere pentru admitere în licee” şi motivul eliberării 
fişei: „participare la admitere în alt judeţ”.

Candidaţii menţionaţi mai sus se vor înscrie direct cu a‑
ceastă fişă în judeţul în care doresc să fie repartizaţi.

În perioada 30 iunie‑4 iulie 2018, conform planificării sta‑
bilite de comisia din şcoală, părinţii şi elevii vor verifica, în 
prezenţa diriginţilor, corectitudinea datelor din fişa listată de 
calculator pentru fiecare elev.

În cazul existenţei unei erori, părinţii o semnalează comi‑
siei de înscriere, prin intermediul profesorului diriginte. Co‑
misia transmite informaţia la centrul zonal de înscriere, care 
procedează la corectarea greşelii în baza de date computeri‑
zată şi la listarea fişei corectate din calculator. Fişa greşită se 
păstrează în centrul zonal de înscriere, în dosarul cu docu‑
mente al comisiei de înscriere, iar fişa corectată se înmânea‑
ză directorului, care o transmite părinţilor şi candidatului, 
pentru a fi semnată.

În data de 9 iulie 2018, se efectuează repartizarea compu‑
terizată a absolvenţilor de clasa a VIII‑a care au participat la 
prima etapă de admitere, în ordinea descrescătoare a medii‑
lor de admitere şi în funcţie de opţiunile candidaţilor, înscri‑
se în fişa de opţiuni.

Calculul mediei de admitere se face astfel:

MA=ABS+4.EN
       5

unde:
MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V‑a ‑ a VIII‑a;
EN =  media generală obţinută la evaluarea naţională susţi‑

nută de absolvenţii clasei a VIII‑a

Cum trebuie completate fișele de admitere la liceu
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CALENDARUL ADMITERII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL DE STAT 
pentru anul şcolar 2018 - 2019

DATA LIMITĂ/ 
PERIOADA EVENIMENTUL

Pregătirea admiterii

10 - 31 mai 2018 Şedinţe de instruire cu părinţii şi elevii pentru prezentarea procedurilor de 
admitere şi a planului de şcolarizare.

8 iunie 2018 Transmiterea de către fiecare unitate de învăţământ gimnazial către comisia 
de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti a bazei de date cuprinzând 
mediile generale de absolvire ale absolvenţilor clasei a VIII-a, precum şi a 
listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau exmatriculaţi, 
prin completarea acestor inormații în aplicația informatică centralizată.

11 iunie 2018 Transmiterea  de  către  comisiile  de  admitere  judeţene/a  municipiului
Bucureşti către Comisia naţională de admitere a bazei de date cuprinzând
mediile  generale  de  absolvire  ale  absolvenţilor  clasei  a  VIII-a  prin
confirmarea finalizării operațiunilor specifice completării acestor date în 
aplicația informatică centralizată.

25 iunie 2018 Transmiterea  de  către  Comisia  naţională  de  admitere  către  comisiile
judeţene a bazei de date cu mediile de admitere şi a ierarhiei judeţene prin 
activarea,  în  aplicația  informatică  centralizată,  a  secțiunilor  şi
rapoartelor specifice.

26 iunie 2018 Completarea  de  către  secretariatele  şcolilor  a  fişelor  de  înscriere  cu 
numele/codul unităţii de învăţământ gimnazial, cu datele personale ale 
absolvenţilor claselor a VIII-a, cu mediile generale de absolvire, cu notele 
şi mediile obţinute la evaluarea naţională din clasa a VIII-a, cu mediile de 
admitere, prin tipărirea acestora din aplicația informatică centralizată. 
Anunţarea ierarhiei  la nivel  judeţean/al  municipiului  Bucureşti  a 
absolvenţilor claselor a VIII-a prin comunicarea link-ului de Internet unde 
se afişează aceasta.

Probele de aptitudini

14 - 15 mai 2018 Înscrierea pentru probele de aptitudini.

16 - 18 mai 2018 Desfăşurarea probelor de aptitudini.

22 mai 2018 Comunicarea rezultatelor la probele de aptitudini.
Depunerea contestaţiilor la probele de aptitudini, acolo unde metodologia
permite acest lucru.

25 mai 2018 Comunicarea  rezultatelor  finale,  în  urma  contestaţiilor  la  probele  de 
aptitudini. Transmiterea, în format electronic şi în scris, către comisia de 
admitere judeţeană/ a municipiului Bucureşti, a listei candidaţilor declaraţi 
admişi la probele de aptitudini, prin completarea acestora în aplicația 
informatică centralizată.

11 iunie 2018 Transmiterea  de  către  comisiile  de  admitere  judeţene/a  municipiului
Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de 
aptitudini, a listei elevilor corigenţi, repetenţi, cu situaţia neîncheiată sau 
exmatriculaţi, prin activarea rapoartelor specifice în aplicația informatică 
centralizată.
Actualizarea de către comisiile din unitățile de învățământ liceal vocațional
a  listelor  candidaţilor  declaraţi  admişi  la  probele  de  aptitudini,  prin 
eliminarea candidaţilor corigenţi, repetenţi, amânaţi sau exmatriculaţi în 
aplicația informatică centralizată.

26 iunie 2018 Transmiterea de către  comisiile de admitere  judeţene/  a municipiului
Bucureşti către unităţile de învăţământ liceal care au organizat probe de 
aptitudini a bazei de date judeţene cuprinzând mediile de admitere, prin 
confirmarea  finalizării  operațiunilor  specifice  în  aplicația  informatică 
centralizată.

27 iunie 2018 Validarea de către comisia de admitere judeţeană/ a municipiului
Bucureşti a listei candidaţilor admişi la liceele/clasele la care s-au susţinut
probe de aptitudini şi comunicarea rezultatelor în unitatea de învăţământ
liceal respectivă, prin tipărire din aplicația informatică centralizată.

28 iunie 2018 Ridicarea/Transmiterea de la liceele vocaţionale a fişelor de înscriere de 
către candidaţii care nu au fost admişi la clasele pentru care au susţinut 
probe de aptitudini
Transmiterea, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a 
listei candidaţilor declaraţi admişi, în fiecare judeţ, la clasele la care s-au 
susţinut  probe  de  aptitudini,  prin  confirmarea  încheierii  operațiunilor 
specifice în aplicația informatică centralizată. 

Probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă

14 - 15 mai 2018 Înscrierea candidaţilor pentru probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă.

16 - 18 mai 2018 Desfăşurarea probelor de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă.

22 mai 2018 Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă.
Depunerea contestaţiilor la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă, acolo unde metodologia permite acest lucru.

25 mai 2018 Comunicarea rezultatelor finale, după contestaţii, la probele de verificare 
a cunoştinţelor de limbă modernă sau maternă.
Transmiterea către comisia de admitere judeţeană/a municipiului Bucureşti 
a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoştinţelor de 
limbă  modernă  sau  maternă,  prin  completarea  acestora  în  aplicația 
informatică centralizată.

29 - 31 mai 2018 Ridicarea/Transmiterea anexelor fişelor de înscriere de la unităţile la care 
candidaţii  au  susţinut  probele  de  verificare  a  cunoştinţelor  de  limbă 
modernă sau maternă.

6 iunie 2018 Depunerea/Transmiterea anexelor  fişelor de înscriere ale candidaţilor care 
au participat la probele de verificare a cunoştinţelor de limbă modernă sau 
maternă la unităţile de învăţământ gimnazial absolvite.

7 iunie 2018 Transmiterea de către  comisiile de admitere  judeţene/  a municipiului
Bucureşti, în format electronic, către Centrul Naţional de Admitere, a listei 
candidaţilor care au promovat probele de verificare a cunoştinţelor de limbă 
modernă sau maternă şi a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea 
şi confirmarea  finalizării  introducerii  acestora  în  aplicația  informatică 
centralizată. 

Admiterea candidaţilor pe locurile speciale pentru romi  
şi a candidaţilor pentru învăţământul special

11 mai 2018 Afişarea locurilor speciale pentru candidaţii rromi

15 iunie 2018 Data limită pentru primirea cererilor de înscriere a candidaţilor pe locurile 
speciale pentru rromi

5 - 6 iulie 2018 Repartizarea  candidaţilor  pe  locurile  speciale  pentru  rromi, utilizând
aplicația informatică centralizată

5 - 6 iulie 2018 Înscrierea şi repartizarea candidaţilor pentru învăţământul special, utilizând 
aplicația informatică centralizată

Etapa de repartizare computerizată și admitere în învăţământul liceal de stat 
pentru candidaţii din seria curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care 

nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018-2019

29 iunie - 3 iulie
2018

Completarea opţiunilor în fişele de înscriere de către absolvenţii clasei a 
VIII-a şi de către părinţii acestora, asistaţi de diriginţii claselor a VIII-a. 
Completarea fişelor de înscriere de către absolvenţii clasei a VIII-a care 
doresc să participe la admitere în alt judeţ şi depunerea/transmiterea 
fişelor conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere.

30 iunie - 4 iulie
2018

Verificarea de către părinţi şi candidaţi a fişelor editate de calculator,
corectarea  greşelilor în  baza de date computerizată şi  listarea fişelor
corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația
informatică centralizată.

4 iulie 2018 Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere 
la centrul judeţean de admitere/al municipiului Bucureşti, precum şi a listei 
absolvenţilor care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea 
operaţiunilor specifice în aplicaţia informatică centralizată.
Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fişelor de opţiuni
originale la centrul de admitere judeţean/al municipiului Bucureşti.

5 iulie 2018 Transmiterea  bazei  de  date  de  la  centrele  de  admitere  județene/al municipiului 
Bucureşti la Centrul Național de Admitere, prin confirmarea de către aceasta, a 
finalizării operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

6 iulie 2018 Verificarea şi corectarea bazelor de date de către Comisia Naţională de
Admitere  şi  comisiile  de  admitere  judeţene/a  municipiului  Bucureşti,
transmiterea modificărilor la comisia naţională.
Corectarea  erorilor  şi  confirmarea  încheierii  modificărilor  în  aplicația
informatică centralizată.

9 iulie 2018 Repartizarea computerizată în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor
clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor
anului şcolar 2018 – 2019.
Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați în învățământul liceal 
de stat, conform procedurii stabilite de Comisia Națională de Admitere.
Afişarea la unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile rămase
neocupate în unitățile de învățământ liceal de stat din județ. 

10 - 13 iulie 2018 Depunerea dosarelor de înscriere la şcolile la care candidaţii au fost
repartizaţi.

13 iulie 2018 Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal de stat a situației
locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admişi în această
etapă de admitere.

16 - 18 iulie 2018 Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale
apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților
care nu şi-au depus dosarele de înscriere în termen şi a candidaților care 
nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa 
repartizării computerizate. 

A doua etapă de admitere în învăţământul liceal  de stat, pentru candidaţii din seria 
curentă, precum şi pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la 

data începerii cursurilor anului şcolar 2018 - 2019

18 iulie 2018 Afişarea locului de desfăşurare şi a graficului probelor de aptitudini sau de 
verificare a cunoştinţelor de limbă modernă ori maternă.

3 septembrie 2018 Înscrierea candidaților la liceele care organizează probe de aptitudini sau 
probe de verificare a cunoştințelor de limbă modernă sau maternă. 

4 – 5 septembrie
2018

Desfăşurarea probelor de aptitudini sau de verificare a cunoştințelor de 
limbă modernă sau maternă.

3 - 6 septembrie
2018

Primirea cererilor de înscriere a absolvenților clasei a VIII-a care nu au
participat sau nu au fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris 
în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situația şcolară 
ulterior etapei anterioare.

7 septembrie 2018 Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au 
fost repartizați în etapa anterioară, care nu s-au înscris în perioada prevăzută 
de metodologie sau care şi-au încheiat situația şcolară ulterior etapei 
anterioare, utilizând aplicația informatică centralizată.

7 septembrie 2018 Transmiterea către Centrul Național de Admitere a rezultatelor repartizării
prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică
centralizată.

Admiterea candidaţilor pentru învăţământul seral şi pentru cel cu frecvenţă redusă

7 mai 2018 Anunţarea  centrului  special  de  înscriere  pentru  candidaţii  din  seriile
anterioare, care împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului
şcolar 2018 – 2019

2 iulie 2018 Anunţarea calendarului admiterii la învăţământ seral sau cu frecvenţă
redusă pentru candidaţii din seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 
ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018 – 2019.

10 - 13 iulie 2018 Înscrierea la învăţământul seral sau cu frecvenţă redusă a candidaţilor din 
seriile anterioare care împlinesc vârsta de 18 ani până la data începerii 
cursurilor anului şcolar 2018 – 2019.

16 - 18 iulie 2018 Repartizarea candidaţilor din seriile anterioare care au împlinit vârsta de 
18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2018 – 2019, pe locurile 
de la învăţământul seral şi cu frecvenţă redusă.
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SECȚIA ROMÂNĂ 
SPECIALIZARE: 

 
Real: ȘTIINȚE ALE NATURII – 28 locuri 
Uman: FILOLOGIE– 28 locuri 
 (intensiv germană) 
 

SECȚIA GERMANĂ 
SPECIALIZARE: 

 
Real: MATEMATICĂ–INFORMATICĂ–28 locuri 
Uman: FILOLOGIE – 28 locuri 
(intensiv engleză) 

 UNITATE DE PRESTIGIU ÎN EDUCAŢIA MEDIEŞANĂ  

Responsabilitate                     Respect 
               Seriozitate                          Pasiune 
                         Diversitate                         Unitate 
 

Ne mândrim cu absolvenții noștri!... ne oglindesc. 
 

ÎMPREUNĂ PUTEM FACE DIFERENȚA! 
CONTACT: 
• TELEFON: 0269.844.406 
• FAX: 0269.843.533 
• EMAIL: LICEUL_ROTH@YAHOO.COM 
• WEBSITE: WWW.LICEULROTH.RO 
ADRESA: 
• STR. PIAȚA GEORGE ENESCU, NR. 7, 
      MEDIAȘ, JUD. SIBIU 
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