
    MISIUNEA ŞCOLII 
 

Liceul Tehnologic Hîrlău 

urmărește dezvoltarea socială şi profesională 

a elevilor,formarea personalității 

acestora, asigurând o pregătire de calitate, 

bazată pe cunoștințe si competențe 

profesionale, care să le permita integrarea 

socio-profesională  si continuarea învăţării 

de-a lungul vieţii. 

ETAPE ALE DEZVOLTĂRII 

INSTITUŢIONALE: 
 

 1995- înfiinţarea Şcolii Profesionale, 

instituţie de pregătire în domeniile: 

mecanică, industrie textilă şi pielărie, 

prelucrarea lemnului, cu un număr de 

12 clase; 

 2003- Şcoala Profesională se 

transformă în Şcoală de Arte şi 

Meserii, având un număr de 27 de 

clase şi domenii diversificate de 

pregătire; 

 2006- prin OMEC, SAM devine Grup 

Şcolar Tehnic, intrând într-o nouă 

etapă de dezvoltare, prin înfiinţarea 

clasei de liceu tehnologic seral. 

 2007- Grupul Şcolar Tehnic 

organizează învăţământ liceal 

tehnologic, prin înfiinţarea a două 

clase, a IX-a, ruta directă şi 

învăţământ liceal-ruta progresivă, 

prin SAM. 

 2008- prima promoţie a absolvenţilor 

de liceu cu examen de bacalaureat. 

 2012-Gupul Şcolar devine – Liceul 

Tehnologic 
 

 

 

 
Oferta educaţională pentru anul şcolar 

2022/2023 
Clasa a IX-a 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL - 4 CLASE 

Nr 

crt. 
Profilul  Domeniul/Calificarea 

Nr. 

clase 

1. 
Servicii 

 
Tehnician în gastronomie 1 

2. 

 

 

 

Tehnic 

 

 

Tehnician designer 

vestimentar 
1 

Tehnician desenator 

pentru construcții 
1 

Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 
1 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL - 8 CLASE 

Nr.crt. Domeniul Calificarea 
Nr. 

clase 

1. 
Industrie textilă și 

pielărie 

Confecționer produse 

textile 

 

1 

2. 

Construcții, servicii 

instalații și lucrări 

publice 

 

Zidar-pietrar-tencuitor 2 

3. 
Mecanică 

 
Mecanic auto 1 

4. 

Fabricarea 

produselor din lemn 

 

Tâmplar universal 1 

5. 
Turism și 

alimentație 

Ospătar(chelner)vânzător 

în unități de alimentație 

publică 

1 

6.  
Resurse naturale și 

protecția mediului 

Brutar, patiser, preparator 

produse făinoase 
2 

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL SERAL- 2 CLASE (clasa a XI a) 

1. 

 
Tehnic  

Tehnician designer 

vestimentar 
1 

2. Servicii  Tehnician în gastronomie 1 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

Resurse umane: 
 57 cadre didactice: 28 profesori de cultură 

generală, 16 ingineri, 13 maiştri instructori, 

cadre didactice cu gradele I, II şi definitivat. 

 928 elevi înscrişi în anul şcolar 2021/2022 

 
Resurse materiale: 
 4 corpuri de clădire; 

 18 săli de clasă, din care 10 dotate cu 

mobilier nou și table interactive; 

 1 laborator de informatică dotat cu 25  

calculatoare moderne, tablă interactivă, sistem 

audio; 

 1 laborator de fizică-chimie dotat cu 

materiale didactice specifice; 

 1 cabinet tehnologic; 

1 laborator tehnologic, 

 o sală de sport; 

 9 ateliere (mecanică,  textile pielărie,  

prelucrarea lemnului,  industrie alimentară, 

turism şi alimentaţie şi construcţii); 

 bibliotecă cu peste 10000 de volume; 

 echipamente tehnologice (maşini şi utilaje); 

Echipamente IT, birotică, mijloace moderne de 

învăţământ. 

 

       


