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CINE SUNTEM ? 
 

Corpul profesoral este format din 62 cadre didactice, dintre care 
39 cu gradul didactic I și 6  cu doctorat. 

 

 

Baza materială a şcolii cuprinde: 
 2 laboratoare de industrie alimentară și protecția mediului; 
 3 laboratoare de informatică în care funcţionează o reţea formată 

din 80 de calculatoare conectate permanent la reţeaua Internet; 
 laborator de chimie; 
 laborator  fizică; 
 cabinet mecatronică; 
 cabinet consiliere şi orientare; 
 cabinet legislație rutieră  
                              simulator auto; 

                                  2 autoturisme școală; 
 o bibliotecă; 
 o sală de sport, un teren de sport; 
 1 internat; 
 o cantină; 
 microfabrică/ 5 ateliere de producţie; 
 cabinet medical; 
 spălătorie 
  

 

CE VĂ OFERIM ? 
 

Posibilitatea de a vă forma în  diferite meserii solicitate pe piața muncii; 
Posibilitatea de a obține certificate de competențe profesionale nivel 4; 
Posibilitatea angajării în cadrul firmelor  partenere, după finalizarea 
studiilor. 

Burse de merit, studiu şi burse sociale. 
Ajutoare financiare în cadrul programelor naţionale: 
 Bani de liceu- 250 lei lunar 
 Euro200 – pentru achiziţionarea de calculatoare 
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Planul de şcolarizare pentru anul 
şcolar 2021-2022 

LICEU 
 
1. PROFILUL RESURSE NATURALE ŞI PROTECŢIA 

MEDIULUI 
A.Domeniul pregătirii:  INDUSTRIE ALIMENTARĂ 

 

 Calificarea: Tehnician analize produse alimentare;  

(1 clasă – 24 locuri) 
 

 Calificarea: Tehnician în industria alimentară;  

(1 clasă – 24 locuri) 

 

B. Domeniul pregătirii: PROTECŢIA MEDIULUI 
 

 Calificarea: Tehnician ecolog şi protecţia calităţii 

mediului; 

(1 clasă – 24 locuri) 

2. PROFILUL SERVICII 
    Domeniul pregătirii: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE 

 

 Calificarea: Tehnician în turism 

(1 clasă – 24 locuri) 

 

3 PROFILUL TEHNIC 
    Domeniul pregătirii: ELECTRONICĂ ȘI AUTOMATIZĂRI 

 

 Calificarea: Tehnician în electronică și automatizări 

                                             (1 clasă – 24 locuri) 

 

    

ELEMENTE DE CULTURĂ ORGANIZAȚIONALĂ: 

 

  Pagina  web a școlii: www.ctiasv.ro 

Pagina  socială a școlii   

         Revista ,,Caleidoscop” 

       Concurs de idei de afaceri ,,Inițiativa în afaceri” 

 Proiect SNAC- ,,Împreună pentru o lume mai bună” 

Proiect de voluntariat ,,Let's Do It, România!” 

Proiect/concurs interjudețean ,,Cetățean european” 

        Memorialul ,,Baraboi/Braicu” 

Proiect/ concurs ,, Educație pentru sănătate” 

Concursul  județean ,,Edu-Teh -creativitate și inovare” 

      Eveniment sportiv AER/ Altruism, Empatie, Respect 

Eveniment de recunoaștere a performanței școlare   

,,Pași spre succes”                                          

      Concurs  județean ,,Biodiversity” 

Cerc de științe aplicate 

Școala de vară ,,English is FUNtastic” 

Centrul de Carieră ,,Acces la succes” 

Proiect de  educație pentru educație remedială  și progres 

,,Pas cu pas spre viitor” 
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