
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Str. M. Kogălniceanu, nr. 17, mun. Huși, jud. 
Vaslui 
e-mail: agroldc@yahoo.com 
www.colegiulagricol.ro 
https://www.facebook.com/ColegiulAgricolHusi/ 

Contact: 
telefon/fax 0235481048 

„Educaţia înseamnă 
putere, ştiinţa reprezintă 

libertate!” 

 educaţie de calitate  

 competenţe profesionale 

ce corespund nevoilor regionale 

şi naţionale 

 dezvoltarea personală a 

elevilor  

 stimularea creativităţii a 

şi spiritului antreprenorial 

 pregătire solidă ce va            

permite absolventului exerci-

tarea unei profesii, realizarea 

propriei afaceri şi continuarea 

studiilor în forme superioare de 

învăţământ. 

„Noi construim viitorul!” Colegiul Agricol 
„Dimitrie Cantemir” Huşi 

,,Şcoală de tradiţie şi 

continuitate pentru 

viitorul tău!” 

Colegiul Agricol 
„Dimitrie Cantemir”  

Huși 
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Învățământ liceal 
Filieră tehnologică 

Domeniu Nr. 

locuri 

Cod 

Profil tehnic 

Mecanică 1 clasă  

Profil servicii 

Economic 1 clasă  

Profil resurse naturale și 

protecția mediului 

Agricultură 2 clase  

Industrie 

alimentară 

2 clase  

Protecția 

mediului 

1 clasă  

Învățământ profesional de 

3 ani 

 

Apicultor-sericicultor-1 clasă 

 

 

Te așteptăm la școala noastră! 

Dosarul de înscriere conţine:  

a) cererea de înscriere; 

b) certificatul de naştere - 

copie, cartea de identitate - 

copie;  

c) adeverinţa cu notele şi 

media generală obţinute la 

Evaluarea Naţională; 

d) foaia matricolă pentru 

clasele V-VIII (cu calculul 

mediei generale); 

e) fişa medicală tip (medicul 

de familie); 

f) dosar plastic cu şină. 

Depunerea/transmiterea 

dosarelor de înscriere (liceu), 

are loc între 17-20 iulie 2021. 

 

 

Colegiul Agricol nu este 

doar o Şcoală de Viticultură, ci 

şi un centru tehnic puternic, 

care înscrie elevi, în domenii 

precum: 

 Resurse naturale şi 

protecţia mediului; 

 Tehnic; 

 Servicii. 

    Activitatea educaţională se 

desfăşoară într-un număr de 3 

clădiri construite în anii 1908, 

1940 şi 1963, în care sunt 

amplasate 32 de săli de clasă şi 

8 laboratoare: informatică, 

fizică, biologie, pomicultură, 

viticultură, industrie 

alimentară, desen tehnic, 

atelier mecanic. 

    Lucrările practice se 

desfăşoară în ferma didactică,  

care cuprinde 26 ha vie şi 2 ha 

livadă. 

    Liceul este dotat cu o 

cantină pentru 200 de locuri şi 

un internat cu o capacitate de 

cazare de 300 de locuri. 

 

 

 


