
  

 

 

 

DE CE TREBUIE SĂ ALEG  

LICEUL TEHNOLOGIC 

“RETEZAT” URICANI ? 
 

- O tradiţie de peste 50 de ani în educaţia 

copiilor; 

- Cadre didactice calificate, titulare; 

- Confort termic asigurat pe tot parcursul 

anului şcolar; 

- Laboratoare şi ateliere moderne;   

- Bază sportivă în aer liber şi sală de sport; 

- Clase de învățământ profesional care 

răspund nevoilor actuale ale comunităţii; 

- Parteneriate educaţionale cu agenţii 

economici; 

- În ultimii doi ani toți absolvenții 

învățământului profesional din unitatea 

noastră au atestatele de calificare 

profesională. 

 

 

 

 

 

VĂ MULȚUMIM PENTRU 

ȊNCREDEREA  ACORDATĂ! 
   
 

 

Trăim într-o țară în care lipsa de 

meseriași devine tot mai acută!  
 

Învățământul profesional îți oferă 

posibilitatea de a obține o meserie, o 

calificare profesională! 
 

MESERIA ESTE 

BRĂȚARĂ DE 

AUR! 
 

Oferta educaţională pentru 

învățământul profesional 
pentru anul şcolar 2021 – 2022 

 
 

Clasa a IX-a de învățământ profesional 

cu durata de 3 ani va avea următoarea 

structură: 

 Profil servicii 

 Domeniul: TURISM ȘI 

ALIMENTAȚIE  
calificarea profesională: OSPĂTAR 

(CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN 

UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE  

 Profil tehnic 

Domeniul:Fabricarea produselor din 

lemn 

calificarea profesională: TÂMPLAR 

UNIVERSAL  
 
 

Informații la telefon: 0254 511109 
 

 

LICEUL 

TEHNOLOGIC 

"RETEZAT" 

URICANI 

 

 
"Vizăm o școală de excelență 

prin calitatea actului             

instructiv-educativ" 
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Baza materială 
 

● spaţiu de învăţământ modern pentru 

desfăşurarea activităţilor didactice; 
- 30 săli de clasă dotate cu mobilier 

modern; 

- laboratoare de fizicã; 

- laboratoare de biologie; 

- cabinete de informatică; 

- cabinet psihopedagogic;  

- două biblioteci cu peste 13 000  de 

volume; 

- ateliere şcoală pentru desfăşurarea 

orelor de practică; 

● sală de sport modernă;  

● bază sportivă în aer liber; 

● centrală termică proprie; 

● sistem de supraveghere video; 

● sistem de sonorizare; 

● sistem de alarmă; 
 

 

De ce să aleg 

învățământul 

profesional ? 

 Învățământul profesional asigură 

obținerea unei calificări 

profesionale, a unei meserii; 

 Învățământul profesional asigură 

o bursă profesională în cuantum 

de 200 lei; 

 Învățământul profesional oferă 

posibilitatea de angajare după 

finalizarea studiilor la agenții 

economici la care se efectuează 

stagiile de pregătire practică; 

 Învățământul profesional asigură 

posibilitatea de a intra mai 

repede în câmpul muncii. Durata 

învățământului profesional este 

de 3 ani.  

 Învățământul profesional asigură 

posibilitatea, după finalizarea 

acestuia,  de continuare a 

studiilor la liceu, la orice profil 

și specializare, începând cu clasa 

a XI-a; 

 În învățământul profesional 

predomină orele de instruire 

practică; 

 

 

 

 
 

AI ÎNCREDERE ÎN 

ÎNVĂȚĂMÂNTUL 

PROFESIONAL !!! 
 

 
 

VĂ AŞTEPTĂM !!! 

 


