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  OFERTA EDUCAȚIONALĂ 
AN ȘCOLAR 2019-2020 

 
  

 Învățământ preșcolar - grupa mică: 6 grupe/65 locuri 

 Învățământ primar – clasa pregătitoare: 6 clase/100 locuri 

 Învățământ gimnazial – clasa a V-a: 3 clase/75 locuri 

 Învățământ liceal –zi: 
 

 

 Învățământ profesional,  zi, clasa a IX-a 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director, 

Prof. V. Amariei 

Filiera Profilul Calificarea profesională Nr. clase/Nr. locuri 

Teoretică 
Real Matematică-informatică 1 clasă/28 locuri 

Uman Filologie 1 clasă/28 locuri 

Tehnologică 
Resurse naturale și 
protecția mediului 

Tehnician în silvicultură și 
exploatări forestiere 

1 clasă/28 locuri 

Domeniul Calificarea profesională Nr. clase/Nr. locuri 
Mecanică Lăcătuș construcții metalice și 

utilaj tehnologic 
1 grupă/14 locuri 

Economic Comerciant-vânzător 1 grupă/14 locuri 

Câteva dintre rezultatele obținute de elevii liceului  
în ultimii ani la concursuri şi olimpiade  judeţene sau 

naţionale: 
 
  ◦Apăvăloaiei Robert-Florin – premiul  I, la Olimpiada 

de TIC, etapa județeană , medalie de argint la etapa 

națională; 

◦Nicorescu Bogdan - premiul I la Olimpiada de limba și 

literatura română, etapa județeană,  Premiu special - la 

Olimpiada de limba și literatura română, etapa 

națională; 

  ◦Cotîrgășanu Dumitrel- premiul I la Olimpiada 

județeană de tehnologii; 

  ◦Corul „Allegria” – premiul I la Olimpiada de muzică, 

faza judeţeană și premiul special al juriului la faza 

națională; 

  ◦Andreș Paula-mențiune la Olimpiada județeană de 

Limba și literatura română; 

  -Giană Sebastian -  mențiune la Olimpiada  de TIC, 

etapa județeană; 

  ◦Spătărescu Alexandra și Platon Emanuel-mențiune 

la Concursul  județean ,,Și eu  pot fi bun la mate!” 

◦Cozma Daniel -  premiul I la faza naţională a 

concursului de geografie „Terra”; 

  ◦Ansamblul folcloric ,,Izvorașul Borcutului”- premiul I 

la Concursul internațional ,,Copilăria, un poem”, 

premiul I la Festivalul național ,,Mugurașii”, premiul  I 

la Festivalul de dansuri populare ,,Floare de colț”, 

premiul I la Festivalul de colinde ,,Datina”. 

 

Promovabilitate la examenul de 

bacalaureat: 

 2017-    73 % 

 2016 -   69 % 

 2015 -   66 % 

 2014 -   67 % 
 

 

 

Baza materială 

 42 săli de clasă 

 2 laboratoare de informatică cu 60 calculatoare  

 Laborator de chimie – fizică – biologie  

 1 atelier mecanic  

 2 ateliere pentru prelucrarea lemnului dotate prin 
proiect PHARE  

 Sală de sport  și teren de sport 

 C.D.I. și bibliotecă dotată cu 22.000 de volume  

 Cabinet școlar de asistență psihopedagogică  

 Cabinete de geografie, limba franceză, silvicultură 

   
 

   
 
   
        Legislația în vigoare permite acordarea  unui sprijin financiar 
elevilor de liceu: bursă de merit, bursă “Bani de liceu”, decontarea 
navetei pe bază de abonament. 
    Preconizăm o mai bună structurare a  relației dintre elevii școlilor 
profesionale și agenții economici cu care unitatea încheie 
parteneriate de colaborare, ceea ce va permite îmbunătățirea 
inserției absolvenților în câmpul muncii. 
        Nu în ultimul rând, urmând cursurile școlii profesionale, elevii 
vor beneficia de o bursă de 200 de lei lunar, stimulent care însă se 
va acorda doar în condiții de prezență, disciplină și efort în 
demersul de învățare. 

Școala noastră se mândrește cu  absolvenți de 

renume: 

Profesori universitari, doctor în ştiinţe: 

Sofron Emil – profesor universitar, Institutul Politehnic 

Bucureşti; Cofer Valerica – profesor universitar, Institutul 

Agronomic Iaşi; Maftei Gheorghe – conferenţiar doctor, 

Institutul Politehnic Iaşi; Peptănariu Mihăiţă – cercetător, 

Institutul de Fizică Tehnologică Iaşi; Lazăr Mircea – 

profesor universitar dr., Universitatea Sankt Petersburg; 

Ignea Gheorghe – profesor universitar, Facultatea de 

Silvicultură Braşov; Lupuleasa Dumitru – decan, Institutul 

Medico – Farmaceutic Bucureşti; Floarea Traian – 

profesor universitar, Universitatea Galaţi; Ruscanu 

Gheorghe – profesor universitar, Facultatea de Fizică Iaşi; 

Stoleru Vasile – lector, Institutul de Aviaţie Bacău; 

Cojocaru Vasile – conferenţiar, Institutul Politehnic Iaşi; 

Năstase Valentin – conferenţiar, Institutul Medico – 

Farmaceutic Iaşi; Bistriţeanu Gheorghe – profesor 

universitar, facultatea de Silvicultură Braşov; Păvăloaia 

Wili – profesor universitar dr., Institutul de Ştiinţe 

Economice Iaşi; Hriţcu Elena – medic, profesor 

universitar, Germania; Lupu Vasile – inginer fizician, 

Facultatea de Fizică Iaşi; Dan Dumitriu – conferenţiar dr., 

Facultatea de Geografie Iaşi;  

Generali şi ofiţeri superiori: Dumitru Buzdugan, 

Gheorghe Motoc , Ion Alexandrescu, Dumitru 

Alexandrescu, Vasile Amariei, Gheorghe Checheriţă, 

Maricel Cuţuhan, Constantin Asăvoae, Ion şi Mihai 

Fărcăşanu, Constantin Chirilă, Dumitru Maxim, Mihai 

Mija, Vasile Niculiţă, Petru Nastasă 

Diplomaţi: Cojocaru Constantin, Gheorghe Popa 

Poeţi şi artişti plastici : Aurel Dumitraşcu, Radu 

Florescu, Gheorghe Balan, Mihai Niculiţă, Gabriela Trişa, 

Ovidiu Muraru, Vasilica Andrieş  

Sportivi de mare performanţă: Ionel şi Marian Bondar  

Actori:Gabriel Dumitraşc, Camelia Paraschiv  

Cercetători: Andronic Vasile – Institutul de Cercetări 

Aviatice Bucureşti; Alexandrescu Ion – Antibiotice Iaşi; 

Almăşanu Dumitru – Antibiotice Iaşi; Verman 

Lăcrămioara  Institutul de Cercetări Pedagogice 

Bucureşti;  

Înalţi funcţionari publici: Maftei Alexandru – director, 

Institutul Igiena Iaşi; Dumitru Alămîe – economist, 

consilier Curtea de Conturi;  

                  Şi mulţi, mulţi alţii! 

http://www.scoalaborca.ro/

