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OFERTA EDUCAŢIONALĂ LICEU 2021/2022 
CLASA A IX-A  

NR. 
CRT. 

FILIERA / 
PROFIL 

DOMENIUL 
PREGATIRII DE BAZĂ 

SPECIALIZAREA/ 
CALIFICAREA PROFESIONALĂ 

Număr de 
clase 

Limba de 
predare 

Cod 
opțiune 

Număr de locuri 

1.  Teoretică-real Real Matematică-informatică intensiv 
informatică 

1 Română 137 26 

2.  Tehnologică/ 
Tehnic 

Electronică 
automatizări 

Tehnician în automatizări  
Intensiv limba germană 

1 Română 136 24 

3.  Tehnologică/ 
Tehnic 

Electronică 
automatizări 

Tehnician electronist 1 Română 136 24 

4.  Tehnologică/ 
Tehnic 

Electric Tehnician energetician 1 Română 134 24 

5.  Tehnologică/ 
Tehnic 

Electromecanic Tehnician electromecanic  
Intensiv limba engleză 

1 Română 135 24 

 

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 în automatizări / intensiv germană, la absolvire se poate susţine atestatul de limbă germană (DSD Sprach Diplom) 
și atestatul de limba germană ! 

 La profilul tehnician electromecanic / 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 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. 
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