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VASLUIVASLUIVASLUI

Clase Clase 
2020-20212020-2021

Clase 
2020-2021

“EMIL  RACOVIŢĂ”“EMIL  RACOVIŢĂ”“EMIL  RACOVIŢĂ”

LICEUL TEORETICLICEUL TEORETICLICEUL TEORETIC

2020 - 2021

1 clasa - 28 elevi

3 clase - 84 elevi

1 clasa - 28 elevi

2 clase - 56 elevi

PROFILPROFILPROFIL SPECIALIZAREASPECIALIZAREASPECIALIZAREA NUMARUL CLASELORNUMARUL CLASELOR
a IX- aa IX- a

NUMARUL CLASELOR
a IX- a

REALREALREAL

MATEMATICAMATEMATICA
INFORMATICAINFORMATICA
MATEMATICA
INFORMATICA

STIINTELE STIINTELE 
NATURIINATURII

STIINTELE 
NATURII

STIINTESTIINTE
 SOCIALE SOCIALE
STIINTE

 SOCIALE
UMANUMANUMAN

FILOLOGIEFILOLOGIEFILOLOGIE
intensiv spaniola



Dispunem de:

 
20 de săli de clasă moderne
 
6 laboratoare dotate corespunzător: 
4 informatică, 1 chimie, 1 biologie, 1 

fizică;
 
Sală multimedia echipată la standarde 

europene;
 
Biblioteca şcolii cu peste 15.000 

volume;
 
Cabinet de asistenţă psihopedagogică;
 
Cabinet de asistenţă medicală;
 
Cabinete pe specializări: ştiinţe 

sociale, limbi moderne, limba 
română, matematică, geografie;

 
Bază sportivă modernă cu terenuri 

sintetice de fotbal, baschet şi 
nocturnă;

 
Sală de sport;
 
Fiecare sală de clasă este dotată cu 

aparatura modernă (proiector, 
boxe, internet)

            
 Profesori titulari tineri, bine pregătiţi  Profesori titulari tineri, bine pregătiţi 
şi implicaţi în formarea ta;şi implicaţi în formarea ta;

 Consiliere şi comunicare reale; Consiliere şi comunicare reale;

 Oportunităţi multiple de studiu al  Oportunităţi multiple de studiu al 
limbilor străine la nivel intensiv: engleză, limbilor străine la nivel intensiv: engleză, 
franceză, italiană, spaniolă şi germană,  franceză, italiană, spaniolă şi germană,  
DELF, DELE;DELF, DELE;

 Posibilităţi de abordare a ştiinţelor în  Posibilităţi de abordare a ştiinţelor în 
vederea viitoarei tale cariere;vederea viitoarei tale cariere;

 Cursuri opţionale: limba germană,  Cursuri opţionale: limba germană, 
limba spaniolă, limba italiană, educatie limba spaniolă, limba italiană, educatie 
pentru sanatate, etc.pentru sanatate, etc.

 Parteneriate educaţionale; Parteneriate educaţionale;

 Proiecte Europene Erasmus+ Proiecte Europene Erasmus+

 Proiect internaţional ECO-Şcoala Proiect internaţional ECO-Şcoala
  
 Revistele Şcolii „Spre Sud” şi  Revistele Şcolii „Spre Sud” şi 
„Ecosfera”;„Ecosfera”;

      
 Profesori titulari tineri, bine pregătiţi 
şi implicaţi în formarea ta;

 Consiliere şi comunicare reale;

 Oportunităţi multiple de studiu al 
limbilor străine la nivel intensiv: engleză, 
franceză, italiană, spaniolă şi germană,  
DELF, DELE;

 Posibilităţi de abordare a ştiinţelor în 
vederea viitoarei tale cariere;

 Cursuri opţionale: limba germană, 
limba spaniolă, limba italiană, educatie 
pentru sanatate, etc.

 Parteneriate educaţionale;

 Proiecte Europene Erasmus+

 Proiect internaţional ECO-Şcoala
 
 Revistele Şcolii „Spre Sud” şi 
„Ecosfera”;

Media de admitere  2019
 

 

 

  

 

   

 

 
  

 

   

 

   

 

Matematica
Informatica

Filologie

Stiinte
Sociale

Stiinte ale 
naturii

PROFIL
MEDIA CEA
 MAI  MARE

MEDIA CEA 
MAI  MICA

7,797,797,79

9,139,139,13

8,718,718,71 7,607,607,60

7,747,747,74

9,759,759,75

9,809,809,80 8,598,598,59
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