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Acces la un viitor de succes! 

Școală de calitate 
pentru comunitate! 

Alege un liceu foarte bun! 
Alege Liceul Tehnologic 

“Vasile Sav” Roman ! 

Rata de promovabilitate 
peste 85% la examenul de 

bacalaureat 2019 

OPORTUNITĂȚI 

Acces la cele mai moderne domenii ale 

tehnicii  

Personal cu o calificare de excepţie 

Satisfacerea  cerinţelor unei economii  

      concurenţiale 

Asigurarea  egalității de şanse  pentru toţi 

elevii 

Participare la proiecte educative nationale 

și europene 

 
 

 

 

http://www.vasilesav.ro


OFERTA  EDUCAȚIONALĂ  

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

LICEU  

INVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL  DE 

3 ANI  

Medii admitere 2019: 

Medii de admitere  la profilul tehnic, domeniul    

     electric – 8,37 / 6,86 

Medie de admitere  la profilul tehnic, domeniul 

   mecanică   – 6,80/  6,24  

Matematică – informatică 
 
Profilul Real 

Specializarea Matematică-Informatică   
1 clasă – 28 de locuri  
 

Electronică și automatizări 
 
Profilul Tehnic 

Specializarea Tehnician operator 
 tehnică de calcul   

2 clase - 56 locuri 
 

Electric 
 
Profilul Tehnic 

SpecializareaTehnician în instalaţii  
electrice  

1 clasă - 28 locuri  
Mecanică 

 
Profilul Tehnic 

Specializarea Tehnician prelucrari  
mecanice   

1 clasă - 28 locuri 

Mecanică 
 

Strungar  
1  clasă - 28 locuri  
 

Electric - IPT DUAL 
 

Electrician aparate și echipamente  
energetice  

1/2 clasă - 14 locuri 
 
Electric 

 
Electrician exploatare joasă tensiune  

1/2 clasă - 14 locuri 

Facilități : 

Bani de liceu in valoare de 250 lei  pentru elevii de liceu; 
Bursa profesională in valoare de 200 lei pentru elevii de 

la învățământul profesional; 
Decontarea transportului pentru toți elevii; 
Burse de performanță; 
Burse de merit/ burse sociale ; 
Academia CISCO pentru obținerea certificatelor IT 

Esentiale 1 si 2; 
Centru de Excelență pentru disciplinele: matematică, 

chimie, fizică electronica/ electrotehnică ; 

Unitatea de învățământ a încheiat contract de parteneriat 
pentru formarea profesională a elevilor prin învățământul dual cu 
S.P.E.E.H HIDROELECTRICA S.A în interesul comun privind 
formarea competențelor necesare pentru dezvoltarea personală 
și profesională a tinerilor și sprijinirea acestora în tranziția de la 

școală la un loc de muncă. 

În baza contractului de parteneriat cu operatorul econo-
mic, elevii vor beneficia de susținere financiară, stimulente și alte 

forme de sprijin: 

• bursa lunară in valoare de 500 de lei care se acordă 
suplimentar bursei din fonduri publice, pentru toată 
perioada de pregătire teoretică și practică din anul 

școlar respectiv; 

• asigurarea transportului la și de la locul de practică; 

• echipament de lucru și de protecție; 

• premii pentru stimularea performanței – acordate lunar; 

• decontarea examinărior de medicina muncii și analize 
medicale obligatorii în vederea efectuării stagiului de 

pregătire practică. 
Medii admitere 2019: 

Medii de admitere  la profilul real – 9,30 /7,92 

Medii de admitere  la profilul tehnic, domeniul  

    electronica, automatizări  – 8,21/7,28 


